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 .. شاهد احلال

ة العامل،ومفسديه، وحمركي حنن اليهود لسنا إالّ ساد
 ..الفنت فيه ، وجالَّديه

 أوسكار ليفي.                                د
 

مهمتنا سحق احلضارة اإلسالمية ، وإحالل احلضارة 
 ..واملهمة شاقة..الِعبِريةحملَّها

     مناحم بيجن
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 ..اإلهداء

إىل كافّة اليِقِظني من منسويب مدرسِة حضرموِت يف 
 ..زمِن الغفلة والسبات

وإىل منسويب مدرسِة اإلسالم العاملية من كلِّ مذهٍب 
 ..ورؤية

وإىل أجنحِة الصراِع املُفْتعِل احلاملني لواَء االنفعاالِت 
 ..املتلونِة ضد مدرسِة آِل البيِت حبضرموت

 ..  ))التنِصيص املَثْبوت (( إليكم هذا 
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 املقدمة
إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس {: للّه القائل يف حمكم بيناتهاحلمد 

، والصالة والسالم على األب ] ٣٣:األحزاب[} أهل البيت ويطهركم تطهرياً
األمثل، والـمريب األكمل، والنيب الداعي األمشل، حممد بن عبداللّه القائل يف 

إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدمها أثقل من  ((: سنته
اآلخر، كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعتريت أهل بييت، ولن 

  .))يتفرقا حىت يردا علي احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهما 

وصلِّ اللّهم على آل نبيك األطهار، وعلى صحابته األخيار، ما تعاقب 
يقني، واستقامة على أمر الليل والنهار، وعلى من تبعهم بإحسان وصدق 

 .هذا الدين، إىل يوم ال ينفع فيه مال وال بنون، إالّ من أتى اللّه بقلب سليم

وبعد فإنَّ احلياة املعاصرة بثقلها الفكري والـمادي الغثائي املوعود به 
يف آخر الزمان جعلت من ضرورات املرحلة أن يتنبه املسلـمون مجيعاً لـما 

، ويتنبه أيضاً من نعنيهم هنا من سالالت آل ))اجلحور الضبية  ((حياك هلم يف 
حيث اختار  -)١(البيت النبوي وحمبيهم يف العالـم كلّه ويف وادي ابن راشد

                                                           
 ٠يطلق على وادي حضرموت ، وباخلصوص ترمي وما حوهلاوادي ابن راشد ) ١(



 

 ١٣

اإلمام املهاجر أمحد بن عيسى لذريته املباركة سكىن تلك الناحية حفظاً هلم 
اك، لـما من فنت العصور، وتقلبات املراحل  أنْ يتنبهوا مجيعاً بوعي وإدر

رغبنا أن نبسطه يف هذا السفْر املختصر من حتليل وإيضاح وتبيني لقواعد 
املنهج العلـمي والعملي الذي وضعه آباؤهم الكرام، ورجال مدرستهم 
األعالم، ليقرأه احملب والسالك فيزداد يقيناً بسالمة املنهج، وشرف االختيار، 
ويقرأه املخدوع والـمغرر به، من منسويب الثقافة املدرسية املعاصرة، وأتباع 

فيتخذ موقفه الثابت سلباً وإجياباً .. احلكومات والتيارات الفكرية احلاضرة
 .على بينة وهدى

 :  لناذاك ألن كثرياً من هؤالء عندما يفوق من سكرة حميا عصره، يقول
إننا لـم جند بني أيدينا من املؤلفات والكتب املنسوبة لـمدرستكم ما 

فصح عن هوية األمر، فنقرأ ما هو موجود وسائد من كتب ورسائل ي
العلـماء والـمشايخ املنسوبني إىل اإلسالم، وقد يكون هلم موقف معني 
من بعض الدعوات والـمناهج والـمدارس املنسوبة لإلسالم، كمدرسة 

 التصوف، فنتأثر مبا نقرأ ونسمع ؟

وهلذا وذاك وضعنا هذه الرسالة املوجزة، على ضوء املستجدات الفكرية 
اجلاثـمة على الواقع احمللي والعالـمي، ليفهمها اجليل احلديث بلسان 

 .العصر وثقافة املصر، وعالـمية الدعوة اإلسالمية

كما إنها حماولة لرفع العقل اإلسالمي املعاصر من مستواه اإلعالمي 



 

 ١٤

س فيه وال املقبوض إىل املستوى اإلسالمي الواضح البين، الذي ال لَب
وفيها أيضاً قطع أللسنة املغرضني املتشككني يف سالمة وصدق . غموض

احلقائق النبوية الناطقة بعالـمية منهج آل البيت النبوي يف إقامة العدل 
 .االجتماعي، والـمنطلق اإلسالمي يف احلياة

كما حتتوي على كشف حقائق التناسب الفكري بني العقليات 
العالـمية املنحرفة وأتباعها من غثائية اإلعالمية اإلسالمية يف عصر االحنراف 
والدجل املربمج، وخاصة فيما تبذله هذه القوى من جهد ومال وإعداد 
رجال، ومدارس وأبواق تنطق بكلّ لغة ومقال، يف سبيل التعتيم الكامل 
والتمييع املتواصل، حىت ال يعرف املسلـم حقيقة إسالمه، وال خيرج من 

ية إعالمه، يف علـمه وعمله وطموحه وثقافته ومواقفه احمللية دائرة غثائ
 .والعالـمية وأحاديثه وكالمه

وخاصةً أنَّ الكثري من منسويب مدرسة اإلسالم مذهبية وغري مذهبية، 
وممن ينتمي إىل البيت النبوي بالصلة العرقية أو الفكرية، صاروا يعيشون 
مرحلة صراع مرير بني ما جترعه إياهم مدارس القبض والنقض املعاصرة، 
وبني ما يسمعه ويقرؤه، أو ما ترسب يف عمق ذهنه عن أهله وأسالفه 

 .الصاحلني عقيدة وعلـماً وعمالً وطريقة

لقد صار الكثري من هؤالء يطالبون اليوم بإعادة النظر كُلية يف مسألة 
هم سالمة املنهج املوروث للسلف الصاحل، نتيجة ما ألقته على مسامع
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 .دعايات املتخوضني يف عباد اللّه جبملة من الشبه والنقائض

إنَّ كثرياً من ظروف املراحل املتعاقبة على ساحة العالـم اإلسالمي 
وساحة الوطن اليمين، خدمت بصفة خاصة مناهج االحنراف الفكري، 
وسامهت يف حتول الغالبية العظمى من املسلـمني إىل شراذم من احليارى، 
 ة تربز يف حميط احلكم والعلـم؛ إضافة إىل ما مرإعالمي يستتبعون أي
بالـمنطقة من الصراع القبلي والعشائري املدفوع من قبل القوى احمللية 
واخلارجية املستفيدة من هذه التناقضات والـمستثـمرة هلا، وا وبأمثاهلا 

ان هلا يأت أنواع من الفوضى االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وك
أعظم األثر على التركيبات الثقافية واالجتماعية، وحتولت ا من داخل هذه 
اتمعات مسألة الوالء واالنتماء، بل وا هاجر العديد من أهل العلـم 
والـمعرفة عن أوطام، ومواقع تأثريهم، ليحل بالـمقابل يف هذه املواقع 
بديل آخر، أَغْرب برحلة العلـم ومسريته إىل حيث تكون املصاحل اجلديدة 

، ومن حتت مظلتها برزت الكيفيات املتنوعة )١(علـمانية وإحلادية وتوليفية
القائمة على تأطري اتمعات التقليدية يف دوائر وتشكيالت وآراء وحنل 
ومذاهب أُخرى، تذيب املوروث وتدمر تركيباته االجتماعية، وتسهم يف 

                                                           
يقصد بالتوليفية املبادئ اليت ال يثبت عليها صاحبها ، وتكون مؤلّفة من جمموعة ) ١(

 . من األفكار قد يكون من ضمنها بعض مفاهيم اإلسالم 
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 .قده ثانياً، ثـم إصدار األحكام ضد معتنقيه ثالثا جتاوزه أوالً، ثـم ثلبه ون

واجلميع على حافة هوة خطرة جداً، نستشعر أن الظرف احلايل .. واليوم
قد فتح للجميع من خالل االنتقال االجتماعي من مرحلة سيادة املدرسة 

 فتح ثغرة ،))النظام العالـمي املوحد  ((اإلحلادية يف اليمن خاصة إىل سيادة 
ذات بعد حمدود يف جدار احلياة االجتماعية والفكرية، ميكن من خالهلا طرح 

 الرأي السليم إىل جانب اآلراء األخرى إجيابية أو سلبية حول 
 .، وموقف اآلخرين منهم )) مدرسة آل البيت حبضرموت واليمن(( 

هم أولئك األفراد املدركني متام  : ))اآلخرين  ((وقصدنا من مقولة 
دراك حجم مدرسة حضرموت الفكرية وأبعادها العلـمية والعملية ؛ اإل

خيدمون غريها وحياربوا بالكلـمة والـمال  -ولألسف-ولكنهم 
والوقت، ويعملون حلساب اجلهات املستثـمرة هلذه اخلدمة؛ وهم يعلـمون 

 .أو ال يعلـمون

وحنن هنا ال يعنينا يف بسط هذا األمر شأن املعارض أو احلاقد طبعاً أو 
تطّبعاً؛ ولكن يعنينا شأن اجلهات املعنية باألمر القائمة بثقلها املادي والفكري 

 .لغرض االبتزاز الواعي لكافة التناقضات الداخلية بني أهل امللة الواحدة
هؤالء هم أضدادنا، وهؤالء هم مساسرة العمل الواعي يف حقول 

 الرقعة االستثـمارية يف التناقضات اإلسالمية، والقائمون على زيادة
وألجل هذا نضع هنا يف رسالتنا هذه حماورة . عالـمنا املغلوب على أمره
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 :اجلهات املعنية على شقني
حماورة املنسوبني للـمدرسة اإلسالمية العالـمية، وعلى  :الشق األول

 .رأسهم أهل البيت النبوي وأتباعهم ، وخاصة حضرموت واليمن
حماورة املنسوبني للـمدرسة العلـمانية احلديثة عالـمية  :الشق الثاين

وحملية، وحتجيم مواقفهم، ومساعدة الراغب من املخدوعني منهم إىل معرفة 
 . احلق وحماوره

وأما الغرض من هذه احملاورة التحضريية فهو جس نبض املنسوبني إىل هاتني 
ميتني، ومدى إمكانية التخلص من عقدة البغي  اليت وصفها اللّه املدرستني العاـل

، ]١٤:الشورى[} وما تفرقوا إالّ من بعد ما جاءهم العلـم بغياً بينهم{: تعاىل بقوله
ومدى إمكانية التالحم العالـمي بني منسويب املدارس اإلسالمية عموماً، يف عصر 

 . العالـمية فيه عناصر الظلـم والكفر واالمتراءتدِعي صفةَ

إنَّ الذين يتحدثون اليوم على منابر اإلسالم باسم عالـمية الكتاب 
والسنة، هم يف الغالب أولئك الذين يفتحون املعامالت الربوية اليهودية يف 
األوطان، وهم الذين يدافعون عن السياسات املصرفية العالـمية، وهم الذين 

أكلة القصعة  ((يقتسمون املصاحل العليا مع القوى العالـمية يف إعالء سياسة 



 

 ١٨

))غثائينيال
)١(. 

ال مييلون إىل الرهبنة والعزلة اليت مييل إليها املدفوعون .. وفريق آخر
باألبواب الشعث الغرب، بل يعملون يف خدمة األوطان حكاماً أو وزراء أو 

 . خرباء أو مهندسني أو جنوداً لألنظمة احلاكمة

 

وهكذا تراهم يصمون اآلذان يف أجهزة اإلعالم، ويف احملافل 
واالجتماعات وما ماثلها من صنوف التجمعات واألحزاب والتيارات، 
حاكمةً أو متقاِمسةً احلكم مع احلكام أو معارضةً له، أو رافضةً االخنراط فيه 

 .. مع التربص بأهله ومنازعتهم األمر

كلّ هؤالء يصمون اآلذان عن اإلسالم ومساحته وعدالته وتطبيقهم له أو 

                                                           
نعم إنَّ ذيوالً من سدنة القصعة لشرفهم الديين ال يقرؤون املوالد، وال يزورون ) ١(

 . القبور، وال يطوفون حوهلا
وال يصلون يف مساجد املسلـمني اليت بنيت فيها أو عليها األضرحة 

 .وال يبسِملون، وال يقنتون. والقباب
وال يقرؤون على األموات، وال ينشدون املواجيد العاطفية، وال جييدون 

هتزاز يف األذكار واحلضرات، وال يعبدون مشساً وال قمراً وال حجراً وال اال
 .شجراً، وال يعتقدون النفع والضر إالّ من اللّه تعاىل



 

 ١٩

، وليس من  ))األنانية  ((لكن كلّ هذا من منظور رغبتهم فيه ويف خدمته، و
 .منظور عالـمية اإلسالم



 

 ٢٠

وإذا كنا هنا يف رسالتنا سنتناول العالـمية اإلسالمية من منظورنا حنن 
أهل البيت، فإنا رمبا أجحفنا حقوق الغري يف دعوة مدارسهم، أو رمبا تصور 
بعضهم ذلك منا، ولكن الواجب حيتم علينا االلتزام للـمنهج اإلسالمي ال 

 .لـمفهوم العقول القاصرة

 جهة ((ومىت ما حدد اإلسالم العالـمي .. فاإلسالم هو احلكم الفيصل
، ووجه األنظار إىل أهل العلـم واحلكم، وبين مفهوم  ))االستتباع 

العالـمية اإلسالمية وضوابطها، فما على اجلميع إالّ االعتراف، ومحل راية 
 . ة من ذات املنظور اإلسالمي العالـمي الواجب فكراً وتطبيقاًالعالـمي

وهنا تسقط األنانيات، وتتالشى مفاهيم العرق والطائفة والقبيلة واحلزب 
واجلماعة واحلكومة والـمصلحة وتبقى كلـمة اللّه هي العليا، قال اللّه 

وما كان لـمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمراً أن يكون {: تعاىل
} هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً

 .]٣٦:األحزاب[

ويف هذا االستتباع الواعي بتر كامل للداء من أساسه، وسد ثغرة اإلفك 
والقصد من هذا كلّه أن نعرف العلة لنضع . اليت ينفذ منها العدو املتربص

كلّ ناعق اليوم قد حيمله ويتحدث الدواء املناسب؛ واإلسالم هو الدواء، و
بامسه ويفتح لنا من داخله كلّ يوم عيادة وحانوتاً، ولكن من الذي وقف 

 !حقاً على مكمن العلة والـمرض ؟



 

 ٢١

إنَّ عدو اإلسالم العالـمي شغلنا بأمساء األدوية، وساعدنا على تعدد 
مسمياا، وعلى الرتاع يف مسألة األفضل واألنسب واألنفع، ولكن الصمت 
املطبق يعتري اجلميع عند البحث عن العلة والـمرض يف اجلسد اإلسالمي 

 .وتشخيص أسبابه، فكلّ ناعق يتهم غريه بالعلة ويدعوه إىل اتباعه

كوا ال ترجع إىل مراد : ))األمر وأَِزمِته((واحلق أن علتنا مجيعاً يف مسألة 
تلفتم فيه من شيٍء فردوه إىل وما اخ{اللّه ورسوله عند االختالف والتطبيق 

، بل ترجع إىل فُهوم ووهوم حتت مسميات ]٥٩:النساء[}..اللّه وإىل الرسول
 .إسالمية منحوتة

والفهم املستقيم هلذه املسألة هو أن نرجع إىل أصل الضوابط اليت أرادها 
اللّه لألمة بواسطة الرسول، وأن نقرأ القرآن والسنة من منظورها األساسي 
ال من اختياراتنا الفئوية، وال من مصاحلنا االجتماعية، وال من نظرياتنا 

 !وأنى لنا ذلك ؟الفكرية والسياسية، 
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إنَّ هذه املسألة أخطر املسائل يف قضية احلكم والعلـم، وتتفرع من 
خطورا تشعبات وتفريعات، تفرزها املصاحل والرغبات ويستظل بظلها أهل 

ية ودعاة التناقضات، ولكن التناول هلا من وجهة نظر احلق النوازع االحنراف
الكامن يف الدعوة اإلسالمية العالـمية ال مينعنا من إثباا على صفحات 

 .الورق، حىت لو تعذر علينا إثباا على ساحة احلياة

 املؤلف 
 ١٤١٦ذي القعدة 
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 التنصيص األول
إنَّ عنصر التحدي بني عالـمية اإلسالم وعالـمية الكفر يكمن يف 

أنَّ عالـمية اإلسالم هي  ((إذ ثبت بالربهان . ))ثوابت العالـمية((حتديد 
، كما ثبت يقيناً أنَّ دعاة  ))العالـمية احلقّة ال عالـمية النظام الكافر 

السالم يف العالـم هم املسلـمون امللتزمون بدينهم ال عناصر الكفر 
يعة اإلسالمية عقائد وأصوالً وتفسرياً وفوق هذا فالشر.. واالبتزاز واحلروب

وفقهاً وحديثاً وسرية وما تفرع عنها من علوم سياسية واجتماعية 
ومن {: واقتصادية، هي القانون األساسي لصالح العالـم أمجع، قال تعاىل
آل [} يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

 .] ٨٥:عمران

وصالح العالـم وسالمته واستقراره منوطٌ بتوظيف كافة الطاقات 
يف سبيل  )) على أي صفة أو جنس أو عقيدة ((اإلنسانية املتاحة بيد اإلنسان 

والعدو التارخيي العالـمي يقض . ترسيخ اإلسالم ومشوله يف العالـم
مضجعه ويهز مفاصله أن يرى العالـم اإلنساين قد أدرك هذه احلقيقة 

 . أو أنْ يعمل يف سبيل حتقيقهااحلتمية، 

الـمسيطرة منذ زمن بعيد على أَِزمة -وهلذا تقف العصبة العالـمية 
على مفترق الطرقات املؤدية إىل عالـمية اإلسالم، كي جتزئها إىل  -األمر

ودون احلاجة للتدخل -متناقضات وتناقضاٍت ونزاعاٍت ميكن ا 



 

 ٢٤

 -الـمباشر



 

 ٢٥

ضرب املسلـمني بعضهم ببعض ؛ ليثـمر هذا املوقف تفكّك العالـمية 
اإلسالمية وإضعاف اإلسالم ذاته، ومن ثـم يتحقق بروز هيمنته العالـمية 

 .الكافرة ووصايتها على حتريك األمور يف العالـم كلّه 

وهكذا، فالكفر يف حربه على اإلسالم اليوم جمتمع بكافة مناذجه 
م بتفرق عناصره املختلفة، ولن املنحرفة، واإلسالم يف حربه على الكفر منعد

يتحقق لألمة إسالمها العالـمي إالّ بوقفة عالـمية مسلـمة أمام الشرك 
 }وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة{: وإفكه، قال تعاىل

هي الطاقات اتمعة حتت راية ورؤية واحدة، ذات :  فالكافّة،]٣٦:التوبة[
 .غاية معينة ولو اختلفت جزئيات الفكرة وتنوعت وسائلها

واإلسالم يدعونا إىل عالـمية املوقف املسلـم، لنواجه عالـمية الكفر 
 اتمعة فينا أو املتفرقة هي معضلة اليوم )١(ومواقفه املتنوعة؛ ولكن اَألِزمة

أما . وخطر احلالة، فالكفر أَِزمته جمتمعةٌ بيد اليهود وهم أهل قراره
م متفرقة ورأيهم مبعثر وجمزأ، وهذا أيضاً جيعل األمر يف املسلـمون فأَِزمهت

 .حقيقته لـمصلحة اليهود؛ ومصلحة اليهود هي مصلحة الكفر

                                                           
: ، وهو خطام الشيء وحبل قيادته ، ومنه يقال ))ِزمام  ((مجع : األِزمة بالتشديد) ١(

 . خطامها: زمام الناقة ، أي



 

 ٢٦

إذا كانت أِزمة الكفر بيد اليهود، فمن جيب أن  :وقد يسأل السائل
 تكون أِزمة املسلـمني بيديه؟ 

ولو طرحنا هذا السؤال بديهة على الساحة اإلسالمية لرأيت ومسعت 
جيب أن تكون أزمة املسلـمني مجيعاً بيد : فأما اإلسالم ذاته فيقول! عجباً 

آل البيت النبوي ومدرستهم العالـمية، فال عالـمية يف اإلسالم إالّ م، 
 .وال عالـمية يف الكفر إالّ لليهود

تشغل العالـم املخدوع  -مثالً-إنَّ مدرسة اإلعالم اإلسالمية يف عصرنا 
احلرب ضد الصوفية وول األمر، وتربمج لتعميقه، وتوزع يف سبيل ذلك ب

عصبة ((وخاصة  -وهي تعلـم .. أطنان املؤلفات والرسائل واألموال
أنَّ الصوفية منهج أخالق، وما من صويفّ إالّ وهو أحد  - ))احلركة فيها

رجال املذاهب اإلسالمية، وحمب أو منتٍم آلل البيت النبوي على مدى 
العصور اإلسالمية كلّها، وأما الشذوذ الذي تدندن عليه املدرسة اإلعالمية 
اليوم وباألمس وغداً عند بعض الصوفية، فهو الشذوذ الذي نمقُته حنن 

 .ويمقُته عامة املسلـمني العقالء يف املدرسة اإلعالمية احلديثة

مية احلديثة عند وإذا كان يف التصوف غلو وإفراط، فالـمدرسة اإلعال
تعميمها هذا احلكم بالشبه والنقائض الشاذّة على التصوف والـمذهبية 

وحنن هنا ال يهمنا كثرة . وأهل البيت هي يف غاية اإلفراط والغلو املمقوت
احملاربني للتصوف أو املوالني له، وانشغال كلّ فريق يف كلّ موقع ومكان 



 

 ٢٧

بالنبز واهلمز والوقيعة ضد الفريق اآلخر، إذ نعلـم يقيناً أنَّ اجلميع ضحايا 
املدرسة اإلعالمية، وأنَّ أهل البيت النبوي يف العالـم يؤمنون بأنَّ الساحة 
اإلسالمية لـم تصف لـمدرستهم يف ماضي احلياة اإلسالمية فضالً عن 

 . صفائها اليوم

 ففي املاضي كانت املنازعة حتت مسمى االجتهاد، ورضيها املسلـمون
وأما اليوم فالـمدبر والـمستثـمر . كمخرج من الفنت الساحقة املاحقة

هو العدو العالـمي املشترك، وما املسلـمون يف هذه املنازعة إالّ غثاء كغثاء 
 .السيل

أزمتها  ))أَكَلَةُ القصعة  ((إنها مرحلة حمنة أصابت األمة منذ أن امتلك 
وأهل البيت عرب تارخيهم العريق مييلون إىل موافقة . الفكرية والسياسية 

مجهور األمة على مذاهبهم العلـمية والعملية إذا ساد العمل ا وال خيالفون 
أحداً، ألم عالـميون كعالـمية نبيهم، ويؤثرون السالمة على املنازعة 
والـمقارعة إالّ إذا رأوا كفراً بواحاً هلم فيه من اللّه بينه، ويشهد هلم ذا 

وهذا . كثرم يف العالـم اإلسالمي ومتذهبهم مبذاهب اإلسالم السائدة فيه
حجة بينة هلم على الظانني م ظَن اإلثـم، بل حىت مسألة اختيارهم 

االختيار ألفضل ((لـمنهج التصوف إنما أرادوا أن يتبعهم الناس يف مسألة 
، ولـم حيملوا يف سبيل ترسيخ التصوف سيفاً، وال ))الوسائل يف املرحلة

أعلنوا حرباً؛ لكن الربنامج الفكري املطروح للـمرحلة الغثائية استطاع 
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خلط األوراق، وهيأ من هيشات األسواق وتالمذة القبض والنقض جيشاً 
تشويه املدرسة : عرمرماً، جلّ انشغاله وبرنامج توحيده وإميانه وإسالمه

مية واإلشادة بربناجمها، ومحل ألويتها اإلسالمية كلّها، وتعظيم املدرسة اإلعال
العلـمية والتطبيقية يف واقع مرير جرعته العالـمية الكافرة علقم التفرقة 
والتدمري، واقع جتتمع أزمته الفكرية والسياسية واالقتصادية يف يد أفراد 
نفعيني، جيتمعون على خدمة الربامج املطروحة بعلـم وبغري علـم، 
وخيتلفون يف تنفيذ نقائض برامج االقتصاد والسياسة والدين، حبسب املوقع 
العالـمي للنظام واجلماعة واحلزب والـمنطقة، وحبسب الربنامج العالـمي 

 .املطروح

لقد تـم تنفيذ هذا الربنامج املدجج بالـمال والسالح والفكر يف 
دارس  من منسويب م)١(األوطان املنكوبة، حىت ذاب يف ثناياه ومنعطفاته أرتالٌ

ومن بني . اإلسالم، بل وتفرنج ومتركس مجلة من أبناء البيت النبوي ذاته
هؤالء مجع من آل البيت املنسوبني لـمدرسة حضرموت، تلك املدرسة 
اليت محلت لواء الدعوة العالـمية يف شىت بقاع األرض برغم األزمات 

 .الداخلية والتقلبات اخلارجية

                                                           
 .الطابور أو اجلماعات من الناس: ، والرتل ))رتل  ((مجع : األرتال) ١(
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لقد كانت مدرسة حضرموت عالـمية املنهج وعالـمية االنتشار 
لـماذا ؟ ألنَّ قواعد املدرسة ذاا ساعدت عرب املراحل .. وعالـمية التأثري

املتقلبة على امتصاص اهلجمات اخلطرة، واالنتقال من الدفاع عن املنهج إىل 
 .تطبيقه ونشره

وكان العامل األول يف هذا األمر، تضحية املدرسة مبسألة املطالبة باحلكم 
شاركة فيه، بعد أن ثبت باليقني القطعي أن األخذ بزمام احلكم مقتل أو امل

فانطلقت املدرسة . لإلسالم كلّه يف واقع الصراع والـمنازعة والـمنافسة
 : من ربقة املسؤولية السياسية إىل تبين املسؤلية األخالقية بثوابتها األربعة

 ..الورع.. اإلخالص.. العمل.. العلـم

وذا اجلناح األخالقي الراقي، متكنت املدرسة من جتاوز احملنة الكربى يف 
املسرية اإلميانية، وأرست قواعد قيادة البنية التحتية يف اتمع، دون احلاجة 

وهذا طرح وتطبيق . لعنصر السالح أو الصراع على مراتب احلكم والسياسة
 .همتفرد هلذه املدرسة، رمبا خالفها فيه عدد من مدارس اإلسالم ذات

إنَّ هذه املدرسة اإلسالمية لـم تترك السالح ورتب احلكم والسياسة 
جهالً وال اعتباطاً وال تعطيالً لسنة اإلسالم كما قد يتفوه به املغرضون، وإمنا 
تركت كلّ هذا بثوابت العلـم وشواهده، وخروجاً من ِربقة الفنت املدمرة، 
واقتداءاً بسنة السلف الصاحل من سادة آل البيت النبوي، كاإلمام احلسن، 
وعلي زين العابدين، وجعفر الصادق، وحممد الباقر، وعلي العريضي، 
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كما كان هلم من تضحية أسالفهم يف سبيل استعادة احلق .. وأمثاهلم
املغتصب درس عالـمي آخر، أبرز بيقني موقف الشعوب واستتباع األمم 

 .. واإلمام زيد وغريمهالدولة احلكم يف الغالب، كموقف اإلمام احلسني

إنَّ جيل اإلعالمية املعاصرة يف كلّ مكان جيب عليهم أنْ يتفهموا حقيقة 
املوقف اإلسالمي آلل البيت، وال ينجرفوا خلف إعالمية الغثائيني املعاصرين 
مهما كان حجم إعالميتهم وحججهم املطروحة، فمسألة الكراهية والعداوة 
 ف، هي يف األصل عداوة آلل البيت النبوياملذهبية والتصو املربجمة ضد

 .وخدمة لعالـمية اليهود

. وعداوة آل البيت النبوي على هذه الصفة اإلعالمية مسألة عقائدية خطرية
وأعظم منها إدراج السلف الصاحل من آل البيت النبوي يف قائمة الطواغيت 

عاصرة، وإذا كان واألصنام، كما هو يف مؤلفات ورسائل علـماء الغثائية امل
األمر الواقع قد اقتضى ضرورة التخلص من املذهبية وإشاعة املذهب اجلامع كما 
يقولون، والتخلص أيضاً من شبه التصوف والصوفية إىل اإلسالم احلق، فإننا 

إنه معرفة حق آل البيت النبوي، . نطرح بقوة مسألة البديل العالـمي املناسب
وآل البيت النبوي ال يقبلون الربامج املشطورة وال السياسات املأجورة، وإذا قَِبلَ 
أحد منهم شيئاً منها فداللةٌ على خترجه من مدارس الغثاء واحتمائه بترساناا، 

 .ونِكلُ أمره إىل اللّه

إننا نقدر موقف اآلباء الصاحلني الذين اختذوا قرار االعتصام بكتاب اللّه 
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 العلـم واألخالق، ونراه قراراً حكيماً وسنة رسوله على أساس خدمة دولة
وعظيماً يف ذاته، ونرى أنَّ استمرارية هذا القرار يف مدرسة آل البيت 
ومنسوبيهم حبضرموت والعالـم جيب أن تبقى، حىت يظهر اللّه دولة احلكم 

 .املرجوة

إنَّ قراراً كهذا ال يستهوي عصبة العمل الغثائي، وال جيدون له حجة وال 
برهاناً، وحنن نرى رأيهم عن أنفسهم يف هذا األمر، فهم ال ميتلكون املوقف 
العالـمي الختاذ مثل هذا القرار، وأيسر شيء يتخذونه إدانة قرار أهل البيت 
وحماكمتهم، ثـم التقرب بعقائدهم وشرفهم على مذابح الغثائية املعاصرة 

 . ))َألكَلَة القصعة العالـميني  ((قرباناً 

 واقف اإلمامني العلـمني اإلمام احلسن، واإلمام احلسني لقد أَفرزت م
موقفاً واضحاً  -)١(رضي اللّه عنهما وسلك بنا مسلكهما يف الدنيا واآلخرة-

 .من مسألة احلكم، وقيام أهل البيت النبوي به

فاإلمام احلسن، قد ضحى بالسلطة واحلُكم يف سبيل حقن دماء األمة 
وسالمتها، وجتاوز يف شأن ذلك عن حق الزم منصوص، كما ضحى اإلمام 
احلسني، بنفسه وبعشريته ليدرك آل البيت أنَّ حماور السياسة ال ترضى باحلق 

                                                           
 .خصوصا بعد أن سبقهما اإلمام علي مبوقف أخالقي مسؤول) ١(



 

 ٣٢

وال متنحه أهله ولو جاء الربهان ناصعاً، وأنَّ احملبني ال ميلكون عند 
الضرورات غري الدعاء والدموع والتمسح باألعتاب والضرائح ، وجاء اإلمام 

 علي بن احلسني، لريسخ آلل البيت النبوي مدرستهم زين العابدين
 .األخالقية، ويسلك م إىل العلـم والعبادة واألخالق

وبقي دوره ودور من بعده من األئمة يف شأن احلكم دور الناصح 
إمنا ((: والـمربي والـمعلـم، جتسيداً لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلـم

 .))بعثت معلـماً

وبالرغم من كونه صلى اللّه عليه وآله وسلـم مجع يف عهده بني طريف 
 ))إمنا بعثت معلـماً((: الدين والدولة، وطَريف احلكم والعلـم؛ إالّ أنه مبقولته

. يربز الوظيفة األزلية اليت بعثَ من أجلها يف كال املرتبتِني احلكِم أو العلـم
 .يف أهل اإلسالمومها حجتان دامغتان على الواقع لو اجتمعتا بشرطهما 

وعندما تتضافر عناصر الشر على الفصل بني احلُكم والعلـم؛ فإنّ 
السالمةَ كلَّ السالمة يف اختيار العلـم وترك احلُكم، وخاصة عندما تصبح 
أبواب الوصول إىل السلطة واحلُكم مشوبةً بالسياسات احلزبية والتيارية 

تكون يف الغالب طموح .. مع أغراض وأعراض وأمراض.. والوصولية
 .الغالبية من الناس على خمتلف تناقضام وتناحرام وثقافام

إنَّ مجاعةً من منسويب أهل البيت النبوي قد محلوا على أعناقهم أمانة 
احلكم والعلـم، ونافحوا عن تطبيقهم الفعلي ومرادام الفكرية، وكونوا 
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؛ ولكن هذه الدولة ألنفسهم وألتباعهم دولة ومدرسة يف بعض األصقاع
والـمدرسة افتقدت عنصر االستمرار، واضمحلَّت باضمحالل السيوف 
املدافعة عنها، ومن ثـم امتسخ الواقع ذاته مبسخ األنظمة الغثائية ورموزها، 

 .ولـم يبق للـمدرسة أثر فضالً عن الدولة ذاا

ويف هذا تأييد صارخ لـمنهج مدرسة حضرموت، وهي اليت أبقت على 
مقوماا األساسية داخل أُطر احلُكم املتناقض مبوقفها الثابت منه، وتبنيها 

 .األخذ مببدأ العلـم

إنَّ التاريخ كلَّه ِعبر وأمثلة، ومنه تربز املواقف وتظهر االستدالالت، 
فاالنقالب الضمين يف مسألة احلكم والتعصب على البلوغ إليه، أدى بأولئك 

ام احلسن صلحاً عاماً بشروط معينة، أن يكونوا هم أولَ الذين وقّعوا مع اإلم
 .ناكٍث للشروط وخائٍن للعهود

ومرت مرحلة عصيبة، برز فيها صراع احلكم ضد أهل العلـم، حىت إنَّ 
أهل البيت النبوي ومن سار يف سريهم من أهل السنة واجلماعة لَِبثُوا سنواٍت 
طويلةً بني احلجاز والشام والعراق وهم يستمعون إىل خطباء املنابر يوم 
اجلمعة يلعنون اإلمام علي بن أيب طالب ومن شايعه، كشرط من شروط 

 . الوالء والرباء للـمنهج احلاكم، وباسم نصرة اإلسالم

كلُّ هذا وأمثاله أدى يف مسرية العالـمية اإلسالمية إىل شروخ 
ات الرتاع وتصدعات أفرغت احملتويات والـمضامني األساسية يف بوتق



 

 ٣٤

 .والصراع املفتعل

وكما متّزق مركز القرار وسارت قافلته اإلسالمية على مقتضى هوى 
 العقول، فقد متزق اجلسد اإلسالمي وتداعت أركانه شيئاً فشيئاً، ومنَت
 ة والقبلية والعشائرية والشعوبية، ومارس علـماء السلطة ضدالعصبي مفاهيم
علـماء امللّة اإلسالمية ضغوطاً شديدة، أدت يف اية األمر إىل الفصل بني 

 . علـماء الدين وعلـماء الدولة

وبرزت يف هذا التحول اخلطري مقومات اإلسالم العالـمي من داخل 
علـماء الدين، وحتوصل الظلـم والفساد بني الدولة وعلـمائها، فساد 

رغم أذى املذهب احلنفي يف أجزاء من العالـم، وامتلك صفة العالـمية ب
السلطان ومواقفه، وساد املذهب املالكي يف أجزاء أخرى واكتسب صفة 
العالـمية فيما بعد، ولَِحق ذلك املذهب الشافعي واكتسب صفة العالـمية 

برغم  ))عالـم قريش ميأل طباق األرض علـماً  ((: بشاهد النص النبوي ،
ما تعرض له اإلمام الشافعي من مضايقات وإرهاصات افتعلتها مجاعات 

وختم املطاف باإلمام أمحد وهو تلـميذ اإلمام . السلطان وعلـماؤها
الشافعي، ومواقفه يف عالـمية املذهب وشيوعه مشهورة ، ونال من 
علـماء السلطة أذى كثرياً وسِجن وعذِّب، وظلَّ منهجه ومذهبه كغريه من 

 .أئمة اإلسالم عالـمي التأثري والشيوع

ئمة يوالون أهل البيت النبوي، وحيثون األمة على االتباع وكان هؤالء األ



 

 ٣٥

هلم، وهلم مواقف خطرية يف النصرة والوالء، أدت إىل تعذيب اإلمام مالك 
. بالـمدينة وتسيري اإلمام الشافعي من اليمن إىل العراق على ظهر مجل أجرد

ولـم يكن علـمهم علـم حكم وال سلطان، وبرغم قوة امللك والسلطان 
 آنذاك وأثره القسري يف مركزي القرار والتنفيذ، فلـم يكتب النجاح ألي
مذهب من مذاهب السلطان، بل لـم يكتسب صفة العالـمية اإلسالمية 

 .. أبداً

وهلذا السبب ومن أجل قلب موازين العالـمية يف مذاهب األمة، سعت 
ي على العالـم القوى احملركة للغثائية العالـمية بعد بسط نفوذها السياس

اإلسالمي وامتالكها مركز القرار؛ سعت يف بث روح العداء والرتاع وإثارة 
، ))ضحايا املدرسة اإلعالمية((الفنت املذهبية والنقائض الفكرية وحتجيمها بني 

وحجب العلـماء الراسخني يف العلـم عن الواقع املخدوع وعزهلم إعالمياً، 
واستبداهلم بتالميذ املدرسة الغثائية الذين نزعوا باإلسالم إىل املنازعات 

 .واحلرب العقائدية املدمرة

إنَّ الذين ميارسون اهلجوم املنربي والسلطَوي اليوم يف كثري من بالد 
العالـم اإلسالمي ضد آل البيت النبوي، والـمذهبية اإلسالمية، والصوفية 

 الفكري القدمية وإن هم االمتداد الطبيعي لـمدرسة االحنراف: األخالقية
 . اختلف الدافع واألسلوب والزمان والـمكان

وغاية ما ميكن القول يف بعض املخلصني لإلسالم ونصرته من داخل هذه 



 

 ٣٦

أنهم إما خمدوعون استغلت مدرسة الغثاء محاسهم للدين : البوتقة احلركية
ورغبتهم فيه، فجندم وفق رغباا خلدمة الصراع والرتاع وهم ال يعلـمون 

وإما منتفعون مأجورون يبيع أحدهم دينه بعرض .. حقائق الفتنة وال أبعادها
 .وهذه عالمةٌ من عالمات الساعة.. من الدنيا

إنَّ العالـمية الغثائية اليوم هي املسيطرة على حركة املال واالقتصاد 
والتجارة، وما من نشاط ديين أو دنيوي إالّ وهو جزء من خدمة 

رات املتفاعلة يف السوق العالـمي الربوي، وممول له أو متمول االستثـما
وهلذا فإنَّ احلقيقة املرة اليت . منه بصورة مباشرة أو بصورة غري مباشرة

تكشف لنا كُنه مفهوم الوالء والنصرة يف قواعد الدعوة اإلسالمية املعاصرة، 
أنَّ العالـمية الغثائية قاصرةٌ عن مستوى عالـمية اإلسالم احلق، وعاجزة 
عن حتقيق الشمول اإلسالمي يف البلد الواحد فضالً عن أن حتمل راية 

 .الوحدة اإلسالمية الشاملة

وهذه احلقيقة منطبقة على كافة الدعوات املعاصرة مبا فيها موقف 
مدرسة آل البيت اليوم والـمذهبية والصوفية، حيث شابت اجلميع شوائب 

احلقيقة املرة، وذلك لـما تعانيه هذه الدعوات الغثاء، وضعفوا عن مواجهة 
اليوم من قصور ذايت يف التطبيق، ولـما تقوم به القوى املنافسة من تشويه 
وتعمية، حبيث ال تسمح للـمنهجيات التقليدية باالنتشار، وال ألتباعها 

 .باالرتقاء الواعي إىل عالـمية اإلسالم ومشوله



 

 ٣٧

فالعالـم .. وألنَّ مركز القرار يف اإلسالم ال ميتلكه سلطان مسلـم
اإلسالمي من طرفه إىل طرفه اليوم، يف حرِبه وِسلـمه وِعلـمه وترتيبه 
وسياسته واقتصاده؛ مرهون بقرار العالـمية الغثائية، املعبر عنها يف نص 

ومرهون أيضاً مبستوى الغثاء الكائن يف  ))بأكلة القصعة  ((: احلديث النبوي ،
ولكنكم غثاء كغثاء ..((: م، املعبر عنه يف نص احلديثشعوب اإلسال

 ، والـمخرج السليم من هذه الفتنة وحرجها، هو موقف ))..السيل
 .آل البيت النبوي إذا عرفوا موقعهم الطبيعي من الدعوة اإلسالمية

وقد رمسوا لألمة اإلسالمية منهج األخذ بالعلـم - ))آل البيت  ((إنَّ 
واألخالق يف اإلسالم، ونشر الدعوة إىل اللّه يف مجيع الناس باحلكمة 
والـموعظة احلسنة، ومناصحة احلاكم والعالـم والـموافق والـمعارض، 

 وحتمل األذى من احملب والـمبغض على غري إجحاف وال إسراف 
 هم املخرج األكيد ألمٍة أساس  -وال دعوة خلالف وال تعميق اختالف

 }إخل اآلية.. كنتم خري أمة أخرجت للناس{ية وجودها اخلريية القرآن
 .]١١٠:آل عمران[

 
يدعونا إىل .. إنَّ منهج آل البيت النبوي يف هذه املرحلة الدقيقة

 :اُألسس التالية
تصحيح أوضاع مدرسة آل البيت املعاصرة مما شاا  :األساس األول



 

 ٣٨

 .عرب املراحل املتقلبة لتبقى يف أدىن صور عالـميتها النافعة

االهتمام املتواصل بالدعوة إىل اللّه تعاىل باحلكمة : األساس الثاين
والـموعظة احلسنة، وتعليم الناس مراتب األمر بالـمعروف والنهي عن 

 . املنكر

إنكار الذات وعدم مطالبة األمة موافقاً ومعاِرضاً : األساس الثالث
 .يمِحباً ومبِغضاً بأي حق أو ميزٍة أو مقاٍم اجتماع

جتنب االصطدام املباشر بأي تياٍر حزيب أو ِفئَِوي خيالف : األساس الرابع
منهج آِل البيت، ويدعو الناس لكراهيتهم أو أذيتهم ، ويكفي معاجلة األمر 

 .باحلسىن واللطف

مناصحة احلكام وبسط يد املساعدة لشعوم بنشر : األساس اخلامس
 .العلـم والتعليم والتربية اإلسالمية، وإنكار الظلـم والبغي والعدوان

االعتناء الكلي بالتربية اإلسالمية والدعوة هلا بإنشاء : األساس السادس
 .األربطة والـمعاهد الدينية

بذل اجلهد يف خدمة اإلسالم والـمسلـمني يف : األساس السابع
املسجد والـمجتمع واإلدارة ويف كافة شؤون احلياة االجتماعية، ومعاجلة 

حنرافات املتفشية وخاصة من أولئك الشباب الذين يعملون يف املدارس اال
واجلامعات واإلدارات احلكومية وشبه احلكومية، دون إثارة احلفيظة العرقية 



 

 ٣٩

 .بني الناس

تكريس اجلهد الذايت والعام من كلّ منتم آلل البيت : األساس الثامن
النبوي يف سبيل دعوة الناس للتوبة وااللتزام بالواجبات الشرعية املفروضة 
على املسلـم، وكثرة الذكر للّه يف السراء والضراء، والصالة على نبيه حممد 

 .صلى اللّه عليه وآله وسلـم

ترك اادلة مع املوافقني أو املعارضني يف أي مسألة : األساس التاسع
 كانت من مسائل اخلالف، واالكتفاء بإرجاع الناس إىل العلـماء أو إىل

 .} باليت هي أحسن{وإذا لزمت اادلة فتكون . الكتب والـمصنفات

االلتزام الصادق من الفرد املتبع هلذا املنهج املبارك؛ : األساس العاشر
بطاعة اللّه تعاىل ورسوله صلى اللّه عليه وآله وسلـم، يف السر والعالنية 

 .والـمنشط والـمكره

حمبة املسلـمني أمجعني وعدم إضمار العداوة : األساس احلادي عشر
ألحد منهم ولو بدا منه اجلفاء والعداوة، ومساحمتهم يف ما يقولون أو ينبزون 

أما إذا كان النبز والشتم يف حق عالـم أو عقيدة أو . به الفرد املخاطَب
مذهب؛ فيجب الرد باحلسىن واإليضاح باللني لـمن تنفع احلسىن واللني 

قال . ن مثل هؤالء هو اجلواب املناسب ، وكفىمعه، وإالّ فإن اإلعراض ع
وإذا {: ، وقال اللّه تعاىل]١٩٩:األعراف[} وأَعِرض عن اجلاهلني{: اللّه تعاىل

فأعرض عمن توىلّ {:  وقال تعاىل،]٧٢:الفرقان[} مروا باللغو مروا كراماً



 

 ٤٠

عن ذكرنا ولـم يِرد إالّ احلياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلـم إن ربك هو 
 .]٣٠:النجم[} أعلـم مبن ضل عن سبيله وهو أعلـم مبن اهتدى

التعاون التام يف سبيل إصالح اتمع مع الصاحلني : األساس الثاين عشر
من أفراد التيارات واجلماعات الدينية ذات االجتاهات السليمة، من منطلق 

اليا أو القواسم املشتركة يف اإلسالم، ودون االخنراط يف شيء من اخل
اجلماعات أو التنظيمات، والـمناصحة للجميع باحلكمة والـموعظة 
احلسنة، وأساس هذا التعاون شعور اجلميع بسالمة موقف مدرسة آل البيت، 
وعدم الشتم أو القدح يف أي مسلـم أو مجاعة أو طريقة إالّ إذا لزم ذلك، 
إليضاح أو تبيني أو متييز بني احلق والباطل أو ما دخل على بعض أفراده، 
فيكون هذا بشرطه مع كمال األدب، وحسن العرض، وسالمة الطوية، 
والتحرر التام من مفاهيم اإلعالمية املقبوضة املتربعة بتشريك وتبديع األمة 

 .وصلحائها بتهم وشبهات خمتلطة األوراق ومبهمة اإليضاح

العمل املشترك الطوعي مع كلّ من : األساس الثالث عشر واألخري
حيب اإلسالم ويدين به، من أجل مجع كلـمة املسلـمني على ما تيسر من 
ضوابط الشريعة والدعوة العامة واخلاصة مع العلـم والتقرير القطعي 
باحنراف الواقع وخاصة يف جوانبه الرمسية وقراراته املركزية، وأنَّ مركز 
القرار اإلسالمي الصحيح قد فُِقد من احلياة الرمسية، وبسبب فقدانه غزت 
األمة اإلسالمية وسائل االحنالل واالحنراف ومظاهر االستتباع لألفكار 



 

 ٤١

كما أنه بسبب فقدان هذا القرار فسدت احلياة . والعادات والتقاليد الدخيلة
االقتصادية خصوصاً يف جوانبها العليا، ودمر اإلنسان املسلـم من داخل 

د والـمتعمد بالعمالت احمللية، جمتمعه بالغالء والتجويع واللعب املقصو
 .لـما فيه مصلحة املصارف العالـمية والسياسة الغثائية والسماسرة احملليني

وإنَّ حكام املسلـمني برغم إسالميتهم وانتمائهم للدين ولإلسالم، فهم 
ولألسف حصيلة مرحلة غثائية ال تسمح هلم اختاذ قرار داخلي مشترك فضالً 

وذا يكونون وهم . عن قرار عالـمي يواجه عالـمية اليهود والنصارى
. ذه الصفة رموزاً تروض لقبول برامج الغثائية العالـمية طوعاً أو كرهاً

 إم شكل إداري من أشكال السياسة العالـمية املعاصرة املعروفة
 .))بسياسة النظام العالـمي املوحد ((

 شعورها املشترك أمام وحيق للشعوب املغلوبة على أمرها أن تعبر عن
هذه احلالة املتردية، وخاصة أنَّ احلكام يف األصل هم أمناء الشعوب 
والـمتحدثون عنهم وبامسهم، فكيف ال حيق لشرائح اتمع اإلسالمي 
املنتمي ألعظم شريعة يف احلياة املعاصرة أن تتعرف حبق على مقتضيات 

 حاضرها ومستقبلها من وجهة نظر اإلسالم ذاته ؟

لقد عرفت األمة اإلسالمية املعاصرة دينها من خالل أمناط الغثاء 
املتمرحل، وصارت اليوم تقرأ وتسمع محاكمة املسلـمني ونقد أساليب 

وغرض الغثائيني نفي مة . مدارسهم واجتاهام من ذات املنفذ الغثائي



 

 ٤٢

اجلنوح عن أنفسهم، والتلبيس على أهل عصورهم، كي يضمنوا منهم 
واالة واالستتباع، وهلذا تراهم يشغلون الضحايا املخدوعة بتشريح األموات امل

وكان األوىل إلقناع اجلميع وضمان قبوهلم .. ونبش أجداثهم وإدانة عقائدهم
لآلراء املعاصرة، اهتمام العلـماء واحلكّام بإقامة ضوابط الشريعة يف احلياة 
حكماً وعلـماً واقتصاداً وتربية، ليجد املعارض نفسه وجهاً لوجه أمام 
اإلسالم ذاته، فال حيتاج معه بعد ذلك إىل استتباع صويف وال سلفي، وال إىل 

 .االشتغال بالـمنازعة والـمصارعة يف املسجد أو املدرسة أو البيت

كما سبقت اإلشارة لذلك،  ))موقع القرار ومركزه  ((إنَّ العلة كامنة يف 
من كلِّ فساد طرأ على الساحة وموقفنا من مركز القرار هو موقفنا 

اإلسالمية، سواء يف تقرير املصري العام أو يف املعاجلة اجلزئية للقضايا والقوانني 
 .والتطبيقات

إنَّ حلّ املشكلة احلاضرة يف العالـم اإلسالمي املستسلـم ال تبدأ وال 
تنحصر يف قضية القباب والقبور والستور والنذور، وال يف إشاعة األكاذيب 
امللفقة عن األولياء والصوفية، وال يف ذّر الرماد على العيون، بل هي يف حتمل 
األمانة اإلسالمية كاملة غري جمزأة، ومعاجلة كلّ شيء جيب معاجلته مبنطق 

ومبوقف الثبات احلازم من مركز القرار . احلكمة والـموعظة احلسنة
 جذبات ااذيب أو ومسارات تنفيذه يف اإلطار الرمسي وشبه الرمسي، حىت

 .إفراطات اجلهلة، وأخذ املعاجلة بأولوياا املتناسبة



 

 ٤٣

ولن يتم هذا أبداً والـمسلـمون بعد لـم يعوا قضية احلاكمية 
اإلسالمية وبطانتها، بل إنَّ اخلطر كلّه والدمار األعم سيحل ذا اجليل كما 
حلَّ باجليل الذي قبله، وبأيدي املسلـمني النفعيني أنفسهم، ليجدوا أنفسهم 
 يوماً ما يف حاجة إىل برنامج إسالمي آخر، ومن إحباط إىل إحباط، والعدو
يستثـمر اإلحباط كما يستثـمر الربامج ويوجه العالـمية املعاصرة 

 .لـمصلحته العليا وسياساته اخلطرية يف املنطقة كلّها

نطق به وهذا ما تتحدث به أقالم رجاهلم ومفكريهم وقادم، وت
مؤلفام وتقاريرهم، ويعمل ألجله رقباؤهم وعيوم ورموزهم يف العالـم 

 !فهل من مستفيق ؟. كلّه



 

 ٤٤

 التنصيص الثاين
كيف يقف منهج آل البيت  ))التنصيص األول  ((قد علـمنا من سياق 

النبوي يف حضرموت أمام كافة الدعوات السياسية والتيارية املتنوعة 
علـمانية أو إحلادية أو دينية عرب املراحل املتقلبة، وكيف تشق هذه املدرسة 
طريقها بني هذه الدعوات والربامج، على قواعد وثوابت موثّقة ومتطابقة مع 

 وأساس هذه الثوابت. عالـمية آل البيت النبوي: 

تقوى اللّه سبحانه وتعاىل يف السر والعالنية، حيث إا املخرج  -١
تني، ومصدر أكيد ألرزاق العالـمني، بشاهد الوحيد من ظلـمات احليا

ومن يتق اللّه جيعل له خمرجاً ويرزقه {: قول اللّه تعاىل وهو أصدق القائلني
من حيث ال حيتسب، ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه إن اللّه بالغ أمره قد 

 .] ٢:الطالق[} جعل اللّه لكلّ شيء قدراً

: الدعوة إىل اللّه باحلكمة والـموعظة احلسنة، بشاهد قوله تعاىل-٢
ادع إىل سبيل ربك باحلكمة والـموعظة احلسنة وجادهلم باليت هي {

 .] ١٢٥:النحل[} أحسن

التغافل عن كلّ ما ال يعين املؤمن يف أمر دينه ودنياه ، مع سابق  -٣
العلـم واليقني بأن الدنيا وسيلة وليست غاية، وما مراتبها وجمدها الظاهر 

عها طالا، فمن أخذها حبقها فقد جنا، والسالمة كلّ سوى جيفة يتناز



 

 ٤٥

السالمة يف جتنب رئاساا واالنشغال مبا هو خري منه، بشاهد قوله 
اعلـموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف {:تعاىل

األموال واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثـم يهيج فتراه مصفراً 
ثـم يكون حطاماً ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اللّه ورضوان وما 

سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنات عرضها . احلياة الدنيا إالّ متاع الغرور 
 .]٢١-٢٠:احلديد[} السماوات واألرض أعدت للذين آمنوا باللّه ورسله

 عدم القبول املطلق لكافة الربامج الدينية والدنيوية القائمة على -٤
تعميق التناقضات املذهبية والطائفية، واعتبار هذه الربامج امتداداً لـما 

  .))فَرق تسد  ((يطرحه الربنامج العالـمي حتت شعار 

وأنَّ هذه السيادة العالـمية لليهود اليوم هي ثـمرة من ثـمرات هذه 
 .التناقضات، ورافد أساسي يف استمرارها

وأنَّ حركة املال والتجارة يف العالـم اليوم هي إحدى اللَِّبنات املشيدة 
للـمصرفية اليهودية والـمغذية لشرايينها يف العالـم مبا فيها البنوك 

 .اإلسالمية

وأنَّ هناك حتالفاً خفياً بني القوى احملركة لسياسة التناقضات يف العالـم 
ستراتيجية تبرز هذه التحالفات يف املواقف اإل. وبني اليهودية العالـمية

سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ودولياً، ونعترب حتليلنا هذا عن الواقع احمللي 
والعالـمي موقفاً يخول لـمدرسة آل البيت أخذ احلذر واحليطة لكلّ 



 

 ٤٦

 .نظام، لـمعرفتنا التامة بالـمعادل اخلطري يف سياسة املقابلة بني األضداد

فآل البيت هدف أساس لليهود، واليهود هدف أساس البد من حتجيم 
 . موقعه لربوز منهج آل البيت، وال غري ذلك

وليس سراً أن يعلـم العالـم كلّه أنَّ مراكز الدراسات االستشراقية 
 وفروعها يف العالـم اإلسالمي تعتين عناية خاصة بأنساب ومشجرات
تعرف  آل البيت، ومتابعتها ودراسة أحوال فروعها ومواقع تكاثرهم، وال

القائم املدروس حول مسألة الوالء هلم بني القبائل والفئات االجتماعية، بل 
إن هناك يف بعض العواصم اإلسالمية مالحقة ومتابعة واعية لكلّ من يولد 
من آل البيت، وتتبع امسه ونسبه ونشأته، حيث تدرك مؤسسات االستشراق 
وفروعها أنَّ اإلمام املنتظر صاحب القبضة النورانية والدعوة العالـمية، 
سيربز ويطلّ على هذا العالـم ليجدد مسرية اإلميان احملمدية، على أوثق 

وقل جاء احلق وزهق {: عراها السماوية، وعندها سيربز الشاهد القرآين
 .]٨١:اإلسراء[} الباطل إن الباطل كان زهوقاً

غرضون وحنن مبنهجنا املتفرد اليوم ال نتكل وال ننتظر كما يقول امل
وحيدثون ضحاياهم املخدوعة، بل نقف على برزخ السالمة، ندعو األمة 
بثوابت العلـم واإلميان، ليفقهوا املرحلة وال يتقحموا يف وقودها امللتهب، 
فمن مسع وفهم فقد احترز واحتاط لنفسه ودينه، ومن كذّب وانغمس يف 

 .برامج املرحلة فأمره إىل اللّه تعاىل، وإنما األعمال بالنيات



 

 ٤٧

 التنصيص الثالث
 إنَّ مرحلة العصر احلديث تقتضي االنتباه واحلذر مبقدار ما يفعله العدو
املتربص، حىت ال نقع يف التهلكة ونذوب يف برامج التسييس والتبعية، قال 

} يا أيها الذين آمنوا خذوا ِحذركم فانفروا ثُباٍت أو انفروا مجيعاً{: تعاىل
} اآلية.. وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة{: اىلوقال تع ]١٧:النساء[
 .] ٦٠:األنفال[

قد  ))واقف اإلسالمية امل ((إنَّ اجلهل والسطحية والسذاجة يف مسألة 
. ضرائب ومدفوعات معنوية ومادية كبرية -حنن املسلـمني  -كلفتنا 

ولـم يتهيأ لعدونا العالـمي تركيع عقولنا وأدواتنا خلدمته، ثـم تركيع 
شرفنا وديننا لرباجمه، إالّ أننا يف كافة املراحل املتقلبة واألوضاع املتحولة؛ 

والسطحية والتواكل . نعاجل األمور مبنظور قاصر، أساسه السطحية والتواكل
تركة روضت عليها األمة اإلسالمية خالل مراحل احلكم العضوض؛ املسيطر 

ا القوى العالـمية على مقدرات اإلنسان املسلـم، ثـم استثـمر
 .استثـماراً استراتيجياً مشل مناذج احلياة كلّها

إنَّ العدو املتربص قد أبدع يف إعادة تركيب اإلنسان املسلـم، ليصبح 
مصدر قلق لنفسه ولغريه من خالل دراسة التناقضات والـمتناقضات، كما 
أبدع يف السيطرة الفوقية داخل الواقع اإلسالمي، باختيار الرموز املمسوخة 
عن لب الشريعة اإلسالمية، املنفذة برنامج السيادة األجنبية، مقابل السلطة 



 

 ٤٨

 .والـمال والشعبية الغوغائية

لقد انتحر العشرات من منسويب الوطن اإلسالمي يف سبيل الثورات، 
واالنتفاضات، واالنقالبات، والتحوالت، ولتبني برامج الدميقراطية 

لتحقيق اتمع املنشود، .. من املسميات اإلعالميةواالشتراكية وغريها 
واقتلعت هذه القوى احلركية . واالستقرار االقتصادي واالجتماعي املوعود

كانت  )) مجاعات وفئات ودويالت ((من أرض الواقع احمللي والعالـمي 
متثل وجهاً من أوجه الفساد، وصورة من صور التخلف والتحجر واالنطواء 
كما يقولون ، ونشأ بني املراحل والتقلبات سلوك فريد وقاموس اجتماعي 
جديد، ومصطلحات فكرية ودينية جديدة، كلّها تصب يف قالب السياسة 

  . ))فَرق تسد((العالـمية 

وجتيشت الفئات املنظمة يف سبيل حماربة املسلـم ألخيه املسلـم، 
من الوجود واجتثاثه من خريطة الوجود الفكري واالجتماعي، وحيناً 

 .البشري كلّه

هناك عدو ماكر خمادع يستغل كلَّ أسباب احلضارة يف سبيل .. نعم
خدمة الكفر واالحنراف، وهنا مسلـم جاهل سطحي متواكل، ال يِعي حىت 
مصلحة نفسه وولده، فضالً عن مصاحل احلياة االجتماعية والتربوية 

 .واالقتصادية والثقافية والسياسية



 

 ٤٩

 :لقد يأ يف واقع األنظمة الغثائية برنامج إسالم غثائي متدهور متناقض
أكرب ما يدركه مسلـم النظام أنه عنصر يف جمتمع معين، يلِزمه القانون 

 ..أن يكون دينه وعقيدته دين وعقيدة النظام: من أجل أن يعيش يف سالم
 ..وحالله وحرامه حالل وحرام النظام
 ..وشرفه وعزته شرف وعزة النظام

 ..اضره ومستقبله حاضر ومستقبل النظاموح

ومع هذا وذاك فالغالبية املتأثرة ذه األنظمة، والعاملة فيها، ال تعرف 
كيف نشأ هذا النظام أو ذاك، وال تعلـم على أي قاعدة فكرية يرتكز 

 . االجتاه واهلدف للنظام

بل ويرى السواد األعظم يف شعوب األنظمة، أنَّ املتعرض هلذه املسألة 
بالتحليل والتفصيل قد جتاوز احلدود املشروعة، وتدخل فيما ال يعنيه، وهلذا 

 .فمن البديهي قطعاً أن يلقى ما ال يرضيه

الربنامج ((إنَّ هذه العقول اإلعالمية املستسلـمة بعد أن روضها 
عرب املراحل صارت منعدمة الشخصية ممسوخة اهلوية، وهلذا   ))العالـمي

ألذكياء من مواصلة الزحف احلرام يف عقول أهل اإلسالم، متكّن املربجمون ا
مرة بعد أخرى، حىت يأت أجيال معاصرة حتمل اهلم الكبري، وتقوم خبدمة 

، وهي ال تعلـم حقيقة السياسة اخلفية املاكرة، بل  ))الربامج العالـمية((
قد يكون هذا العقل السطحي املستخدم على حال من االستقامة الدينية 



 

 ٥٠

والرتاهة العلـمية والعملية، ولكن قد انفصم عنه الوعي وبعد اإلدراك، 
وقصر يف ذهنه التصور العالـمي لإلسالم ومواقفه، واختلط عليه فهم املعىن 
العام من إشارات القرآن حول خطر مواالة الكفار أو تنفيذ براجمهم، من 

. هود والنصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الي{: مثل قوله تعاىل
بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن اللّه ال يهدي القوم 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا {: وقوله تعاىل. ]٥١:الـمائدة[} الظالـمني
الذين اختذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا {: وقوله تعاىل. ]٥٧:الـمائدة[} أولياء
} الكافرين أولياء من دون املؤمنني أتريدون أن جتعلوا للّه عليكم سلطناً مبيناً

ونِسي أو هو قد نسي مفهوم اآلية املنطبقة على أنظمة الغثاء . ]٤٤:النساء[
.. مومن يتوهلم منكم فإنه منه{: املعاصرة، وأنظمة الربنامج العالـمي

 .}اآلية

فالتويل وحده كاٍف بنص القرآن لإلحلاق والتبعية، حىت لو كان املتويل 
يعلن اإلسالم  ))..سياسةً أو اقتصاداً أو تربيةً أو تعليماً أو غري ذلك ((هلم 

ومكمن العلّة ، وسبب  )) مربط الفرس ((وهنا . ويدين به ويتحدث بلسانه
 .. استفحال الداء يف أمة القرآن والسنة

 !فلنتأمل 



 

 ٥١

 التنصيص الرابع
  ))آلل البيت النبوي((إنَّ أدق مشكالت احلاضر والـمستقبل بالنسبة 
تناقضات األلسنة  ((عموماً، ومدرسة حضرموت خصوصاً، تكمن يف 

، وكذلك يف األلوية املتحركة بشعارام  )) الناطقة باسم عالـميتهم
 .والدعوة إىل حمبتهم ونصرم

ليس غافالً أو مهمالً هلذه املسألة، بل جتده يقظاً كلّ .. و العالـميوالعد
لقد متكن . اليقظة، مندفعاً يف سبيل استثـمارها لـمصلحته أي اندفاع

من احتواء اإلسالمية املعادية، وبسط جناحه الدافئ  ))الربنامج العالـمي((
ومن خالهلا أُعلنت صحوة . على اإلسالمية التبعية، إسالمية الربنامج الغثائي

 . العالـم اإلسالمي بعد غفوته املفتعلة

من شروط جناحه أنْ تمنح الدعوة اإلسالمية جماالً .. والربنامج املطروح
حركياً يف الواقع املروض، حتت مراقبة األجهزة واألعوان، ليربز من خالهلا 

ورقة آل  ((ومن رسم املستقبل . رسم املستقبل وديناميكية التعامل معه
، والنصوص جتمع على سالمة توجههم وجناح مظهرهم العالـمي  )) البيت

 .يف أُخريات الزمان

مدرسة حتمل االسم وختالف الفكرة  )) تفصيل وجتهيز ((إذن فالبد من 
والرسم، وتربز على مسرح األحداث العالـمية بدعوة إسالمية تراهن 



 

 ٥٢

مبسألة أهل البيت، وترفع شعارات حمبتهم ونصرم، ليكون من داخل هذه 
 وضد مدرسة آل البيت النبوي ة، نشاط عالـمي مربمج ضداملراهنة الفج

فاخلطر احلقيقي يف قاموس العدو أن يباشر األمر أهله، وأما ما . اإلسالم ذاته
دون ذلك فالعدو أحد املناصرين لـمنهجياته اإلقليمية املتناحرة واحلارس 

 .هلذه الرتاعات

يف مناطق معينة من العالـم  )) حبنيامل ((ذا يتجهز جيش من وهك
من منظور العداوة وتعميقها من  )) اإلسالم ((اإلسالمي، يعاجلون قضية 

جذورها األوىل، ويكون الوقود هلذه الفتنة املبيتة أرتاالً من آل البيت 
 . املخدوعني، ولفيفاً من املنتفعني بشعارات املراحل املتالحقة

وأمام هذه اهلجمة املبيتة يتصارع املهامجون املندفعون حتت مسمى 
، مع من وضعتهم القوى العالـمية يف الواقع الغثائي ))نصرة آل البيت((

تأثري  ((على منابر أهل السنة واجلماعة، لتتجاوز هذه السياسة املرحلية 
يات العلـماء، ، تلك املدرسة املبثوثة يف أقل ))املدرسة اإلسالمية الصحيحة 

 .وجيوش العوام على مساحة العالـم املتناقض

فإنَّ على  - )١(وقد كادت  -وعندما تربز هذه املسرحية اخلطرية 

                                                           
 .ما بني مرحلة كتابة هذا الكتاب ونشره ظهرت بعض هذه الظواهر املشار إليها) ١(



 

 ٥٣

أنْ جتدد الصمود،  -برغم موقعها الذي ال حتسد عليه  -مدرسة حضرموت 
وتقف موقفاً متوازناً يف أخطر املسائل املطروحة، حيث إنها املدرسة الوحيدة 

ذات املنهج املتفرد ، مدرسةٌ ال تقبل برامج  )) آلل البيت النبوي ((املنتمية 
 .االنفعاالت ولو كانت حتمل شعار النصرة آلل البيت

إنَّ منهجنا يلِْزمنا احلبو على الثلج إذا برزت الرايات السوداء من ناحية 
عالـمية، خراسان، لنطوي مهوم احلاضر والـماضي يف نشر الراية األبوية ال

ولكن احلْبو على الثلج أيام الصقيع البارد لن يتم لـمجرد االنطالقة 
بل إمياننا املطلق واعتقادنا األكيد، أن نصرةَ آل فارس ستربز . اإلعالمية

يف  )) صفة آل البيت ((حقيقة ناصعة يف شكل شعيب ال رمسي، كما أنَّ 
العالـم صفة شعبية ال رمسية، وحىت بروز اإلمام املنتظر سيكون بروزاً شعبياً 

 .ال ميثل األنظمة وال ينطوي حتت شعاراا

وهلذا ال بد أنْ يعلـم الرمسيون السياسيون، أنَّ آل البيت يدركون دائرة 
احلركة يف حميط العالـمية املعاصرة، ومع هذا اإلدراك ال حيركون الساكن 

 لصاحب األمر، ويضعون وال يدعون إىل سكون املتحرك، بل يتركون األمر
ليهِلك من هلَك عن بينة ويحيى من حي عن {.. النقاط على حروفها

 .] ٤٢:األنفال[ }بينة



 

 ٥٤

 التنصيص اخلامس
إنَّ ورقة العمل احلقيقية لكافة املنسوبني لعالـمية اإلسالم، ممثلة مبدرسة 
آل البيت النبوي عموماً، ومدرسة حضرموت خصوصاً، أمام هذه 
الصراعات املفتعلة والرتاعات املتمرحلة، هي اهلدوء الواعي، والثبات املتزن، 
واالستقامة الصادقة، وحسن التصرف مع األحداث وجمرياا باحلكمة 
والـموعظة احلسنة، بل مع كلّ الربامج املطروحة يف الساحة اإلسالمية 

مهمات  ((بعد ذلك موافقة ومعارضة، ومن خالل هذا املوقف املتزن تربز 
 .، وأسلوب املعاملة املناسبة للـمكان وللزمان))االنطالق الواعي

إنَّ استتباع العقالء ألطروحات املراحل املتقلبة خطر مدمر، بل رمبا 
ويف ذات الوقت يظل التغافل . جتاوز مفهوم اخلطر إىل االنتحار املفجع

واجلهل باألمور املتحركة على ساحة العمل الفكري، والسكوت عنها بصفة 
دائمة ومستمرة يعد استعداداً اختيارياً للـموت البطيء، والفناء األبدي، 

 .وبصورة غري مشرفة

آل البيت يف العالـم  ((إنَّ طبيعة املرحلة املعاصرة قد أفقَدت مدرسة 
مكانتها وأثرها املتحرك، وسلبت أيضاً من بقية مشاخيها  )) ويف حضرموت

 . كز احلركة والتأثري يف الواقعوتابعيها مر

داخل املدرسة املباركة ما زال  )) أسلوب املعاجلة واالنتشار ((كما أنَّ 



 

 ٥٥

حيمل صفة اإلقليمية واالهتمام الذايت بفرعيات املسائل، والتعصب للفروع 
والبديهيات، وكذلك معاجلة األمور املستجدة من زاوية التشبث باألقاويل 
امليتة، والتصورات املهزومة املهزوزة، وهذا وحده كاف لقتل الروح 

 .املتحركة يف املدرسة وشلِّ أنشطتها احمللية والعالـمية لو بقيت كذلك

إضافة إىل ما جيب فعله أمام هجمة  -وهلذا فإنَّ مقتضيات املرحلة 
الكتاب  ((املدرسة الغثائية حاملة صفة الدعوة العالـمية اليوم حتت شعار 

ك ألجل تثبيت أقدام األمة على احلق واهلدى قبل انتشار ، وكذل))والسنة
إنَّ مقتضيات  : - ))آل علي  ((وبروز اهلجمة القادمة حتت شعار نصرة 

املرحلة تلِزمنا العمل اجلاد الواعي يف سبيل خدمة اإلسالم احملارب، ونصرة 
منهجه املمزق، خبدمة عالـميتنا الشاملة، وحتديد براجمها الفاعلة يف مرحلتنا 

، خصوصاً يف مسألة احلكم  ))السلف الصاحل  ((املعاصرة، مبا حدده 
والعلـم، ثـم جتاوز النقص املركب يف الوسائل واألساليب الفكرية 

 .والتعليمية والثقافية لتتناسب مع املرحلة من حيثيات معينة

مرار إنَّ القشة اليت قصمت ظهر البعري، هي تصورنا النجاح يف است
 .دعوتنا العالـمية بني الدعوات املتمرحلة باألسلوب التقليدي املتوارث

وأما الفكرة والـمدرسة فباقيةٌ ببقاء مقوماِتها، . فاألساليب تفىن ومتوت
وأفضل ما يساعد هذه املقومات على بقاء روحها وجوهرها، إدخال بعض 
التجديدات يف الوسائل واألساليب املتبعة يف اجلانب التعليمي والدعوي، 



 

 ٥٦

وحتديث اُألطر التطبيقية وتطويرها، وإعادة كتابة املنهج الروحي للـمدرسة 
بأسلوب العصر، وقاموس احلياة، مالحقةً للعقل اإلعالمي املربمج، 
واستحواذاً ملحاً الجتذاب اجليل املدرسي من أحفاد مدرسة آل البيت ذاا، 

ن جيوش احملبني والـمتعلقني وكبح مجاح املندفعني والـمفرطني م
السطحيني، كي ميارسوا جمموع عالقام بالشخوص واألجداث والعادات 
بطريقة معتدلة، تساعد اجلميع على سد ثغرات اإلفراط، وتنقل املدرسة 

 . وأتباعها إىل مرحلة الضبط الواعي لـمجموع العادات والتقاليد

وهذا االعتدال الواعي ال يعترب نقصاً وال تقصرياً يف حقوق األحياء وال 
حقوق األموات، بل اتباعاً لشرع املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم من 

 .جهة، وحفظاً ألعراض اجلميع أن يناهلا املغرضون من جهة أخرى 

إنَّ مواجهة البسطاء والعوام إلعادة ترتيب الوسائل املتبعة يف العادات 
ومع أنَّ .  مدرسة األضداد ذااوالتقاليد، هي أشد صعوبة من مواجهة

األضداد ال يصدهم عن هجمتهم اإلعالمية ترتيب أوضاع الوسائل، أو 
 ا، ألن برنامج املرحلة املطروح للتنفيذ، اقتالع جذريتصحيح بعض إفراطا

 .للـمدرسة التقليدية من أساسها، دون احلاجة إىل الترميم أو الترقيع

 ولكن هذا ال يضري مدرسة عالـمية كمدرسة آل البيت، ألن اهلادم ال 
يهمه من األمر غري اهلدم والدمار، وأما صاحب البناء فيعنيه أمر االهتمام 
بالبناء كلـما دب إىل بعض جوانبه التصدع والتشقق، وال ينقص قدر بنائه 



 

 ٥٧

ومن احلزم والعزم أن ال يضيع احلق بني . بالترميم والترقيع بل مينت ويقوى
م فِْرطحمبط ومدفوع ، أو منتفع مفَر. 

 

 ..واللّه اهلادي إىل سواء السبيل



 

 ٥٨

 التنصيص السادس
بدراسة  ))آل البيت حبضرموت  ((تبدأ عملية اإلعادة السليمة لـمنهج 

الثوابت األساسية اليت اجتمع عليها أكابر الرجال يف عدة أزمنة ومراحل، 
، وقدرة الفرد من عقالء هذه  ))أسلوب املواقف  ((ومن خالهلا يفْهم 

املدرسة على اختاذ القرار املناسب، يف الوقت املناسب، مبا يكفل مصاحل 
املدرسة وأتباعها، ويسهم أيضاً يف متتني األخالق واالنضباط يف احلياة العامة، 
وجدير يف مرحلتنا هذه أن ننظر يف رموز املراحل املتالحقة حبضرموت، من 

ركوا بصمات واضحة على احمليط العلـمي، أولئك الرجال الذين ت
ثـم ينظَر يف أسلوب االنتشار الذي مشل . والـمحيط الواقعي االجتماعي

أجزاء عديدة من العالـم، مكنت تلـميذ هذه املدرسة من إقامة الصرح 
 .التعليمي والتربوي باحلكمة والـموعظة احلسنة حيثـما نزل وأقام

حيث إنَّ حضرموت قد شهدت من تقلبات املراحل ما ال مزيد عليه، ومع 
هذه التقلّبات استطاعت مدرسة آل البيت التعايش بسالم مع هذه التحوالت، 
راحبة الدعوة والعلـم واإلنسان، بينما اهتزت عشرات املنابر، وسقطت مئات 

 ..الرقاب واحلناجر، يف مسريات التقلّب والتحول واحلرب واالستسالم
كيف استطاع اإلمام املهاجر يف القرن :  نفسهإن السؤال الذي يفرض

الرابع اهلجري أنْ يضع دعامات املدرسة املباركة على أساس التوازن بني 
كافة املدارس املوجودة املتصارعة والـمتنازعة، ويرسي يف الواقع 



 

 ٥٩

العلـمي والعملي منهج التوافق واالرتقاء احلكيم إىل اإلسالم ذاته، ممثالً 
 بالقدوة األسوة صلى اللّه عليه وآله وسلـم ؟

إنَّ الذين يصرخون بنا كي نقبل منهجيتهم املعاصرة حتت مسمى 
الكتاب والسنة، وترك ما يصفونه بالبدع والشركيات والضالالت، هم 
أولئك الذين خيالفون حقيقة الكتاب والسنة، وحياربون أهلها بالشبهات 

أيضاً الذين ميهدون العالـم املعلّبة يف مصانع التكفري والتشريك، وهم 
لالمتداد اليهودي العالـمي، عن طريق املكاسب الربوية املستثـمرة 
بأيديهم وأيدي أتباعهم املسخرين، وهم املأسورون يف قيود الربجمة املقيتة 
خلدمة السياسة العالـمية من داخل املساجد والـمعاهد واجلامعات، وهم 
الذين جعلوا الكتاب والسنة مطية الفتح االقتصادي والربوي والثقايف 

 .يف العالـم اإلسالمي املغلوب ))جليش املسيخ الدجال((

إن بقي فيها شيء من الغرية على حقيقة -وعلى األجيال املسلـمة 
أن تفتح الكتاب والسنة وتقرأ العالمات البينة اليت رسم صفاا من  -اإلسالم

ن أهل بيته األطهار، ومستقبل ال ينطق عن اهلوى، وماذا قال فيها ع
 .عقائدهم، وماذا وصف احلفاة العراة رعاة الشاء يف آخر الزمان

إنَّ الكتاب والسنة حجتنا العالـمية على السماسرة املدججني بالـمال احلرام 
واهليمنة الكافرة؛ ولكنا نعلـم قَدر اللّه وقضاءه، ونعلـم احملنة اليت مرت باإلسالم 
كلّه، ونعلـم املوقف املتخاذل يف أجيال الغثائية، الذين يلقى عليهم الوهن فيبيعون 



 

 ٦٠

الدين بالدنيا، ويسرحون وميرحون يف واقع استسالمي مقيت، يعبدون العجل، 
ويستلـمون عائداته البنكية لطبع القرآن والسنة ونشر عقيدة التثليث، ويشبعون 

 .ملاسخ املمسوخجوع املنهزمني يف معركة الدوالَر اإلله؛ ا

حمنةٌ عظيمة حترق األعصاب، وترسخ قدم االغتصاب، ومرتكز شرها 
وخطرها، أنها حتمي شعارات االزام باسم السنة والكتاب، وهذه إحدى 

لتنقضن عرى  ((: ثـمرات نقض احلكم، املعبر عنه يف صحيح األحاديث
 اس باليت تليها، أوهلنقضت عروة متسك النة، كلـما نة عرواإلسالم عرو

  .))نقضاً احلكم، وآخرهن الصالة، ورب مصلّ الَ أمانة له 

وخمرجنا الوحيد من هذه األزمة املدمرة، النظر الواعي، والصرب التام، 
خالل إعادة قراءتنا لـمنهج اإلسالم، على عهد القدوة األسوة صلى اللّه 

من متناقضات األحوال والفنت عليه وآله وسلـم، وعهد صحابته، ونستفيد 
اليت عرفها صدور السلف، والتزامهم أمامها اهلدوء والتريث، برغم ما أصاب 
الكثري منهم من الظلـم والقتل والتهمة، ثـم العمل الدؤوب داخل الظلّ 

 ..إىل أنْ يقضي اللّه أمراً كان مفعوالً.. ال يف مشس الواقع املضطرب
 



 

 ٦١

 التنصيص السابع
مدرسة آل البيت ِجِبلَّتها الدؤوبة استقبال العائدين إىل اللّه، وقد 
استقبلت بعيد سقوط العلـم األمحر يف الشطر اجلنويب من اليمن عشرات 
التائبني املهزومني، ومن قبل هذا رحبت بأفواج األجيال من داخلها 
وخارجها، بعد أن انكشفت يف الواقع تدليسات السياسات الغربية، 

ن خبث ولؤم ومكر ودهاء، فرق بني أهل املدرسة الواحدة، وتكشفت ع
والبلد الواحد، والـمنهج الواحد، ليتخذ منهم املطايا الزمنية، واألبواق 

 .اإلعالمية، لضرب وإضعاف ما ال يستطيع الكافر أن يبلغ إليه بذاته

أنْ  ))فَرق تسد  ((يف صورته الغربية، حتت برنامج  )) الكافر ((لقد متكن 
ينخر يف قائمة احلياة الدينية واالجتماعية بالوطن كلّه، وخاصة يف 

واستهوت دعاياته الرباقة، ووسائله اخلفّاقة، عقليات العشرات . حضرموت
من أبناء مدرسة حضرموت، وهرعوا إىل ساحة العمل النفعي يهدمون 

 .منهجهم، وخيربون بيوم بأيديهم وأيدي الكافرين

وجنحت احليلة، واستثـمر العدو املرحلة وبىن عليها وانطلت اخلدعة 
تاركاً أولئك الضحايا يبكون يف حماريب التوبة والرجوع إىل .. منهجاً جديداً

وجاء . اللّه، ويتحسسون يف الواقع املتلون أخبار مدرستهم وتاريخ رجاهلا
املد األمحر يف الواقع احمليط، على ظهور العسكرية احمللية، واإلعالمية 
الشيوعية، فانسلخ خلدمة براجمه اإلحلادية، مجع كثري من منسويب مدرسة 



 

 ٦٢

السلف الصاحل ومن غريهم، بعد أن شوش الربنامج مفاهيمهم الفجة، وكون 
من متناقضات احلياة االجتماعية يف عقوهلم حجة، وازدادت الطني بلّة، 

والتقى، يف الشارع والـمسافة بعداً، عشية السحل والقتل لنماذج العلـم 
اامهم ..وكانت احلُجة الدامغة ضدهم. الشعيب، حتت مسع وبصر اجلماهري

باحلماية الروحية لإلقطاع واحلكام، وظلـم الطبقات الرثة من الكادحني 
وزهقت أرواح طاهرة على مذبح الشيوعية العالـمية، . والـمسحوقني

 .قرباناً للـماسونية اليهودية، بأيدي املناضلني اليمنيني

ومبجرد سقوط الشجرة اإلحلادية، تغيرت نغمة املناضلني وألفاظهم 
وشعارام شيئاً فشيئاً، ليصبحوا ممثلني لـمسرحية جديدة، وحبساسية 

ومنهم من تاب وعاد كاألعمى يتحسس الطريق . شديدة، ومحاس مفتعل
اج، فخلد إىل مبلء جوارحه، ووجد املنهج التقليدي يستقبله باحلنان واالبته

املساجد باكياً تائباً مستغفراً، يستعرض مرحلة االشتراكية بالذكر املؤلـم 
 .واالستعادة الذهنية الشنيعة

برغم قدم  -كما يسموا-فالـمدرسة التقليدية .. وهكذا دواليك
وسائلها املؤثرة، إالّ أنها حمطّة للعائدين من ركض احلياة وطموحها، وموئل 
جلملة األفراد احملبطني يف جتربة النفس اإلنسانية اجلموحة، وفيها من وسائل 
االستقرار النفسي، واهلدوء الروحي ما يغين املرء عن معاجلات الطب 

 .النفساين، أو التردد على عيادات األمراض العقلية



 

 ٦٣

لقد كانت مسألة احلضارة ووسائلها املتقدمة، هي ورقة احلظ يف لعبة 
ي السطحي، وانساقت الشعوب املسلـمة حتت االستقطاب للعقل اإلسالم

، ولكن االنسياق كانت أزمته ليست  ))اإلسالم يدعو إىل العلـم  ((شعار 
بيد املسلـم، بل كانت بيد الكافر، فأحسن التمويه، واستثـمر الطموح 

مدرسة ((اإلسالمي لدى العقل املسلـم، وهيئَ له يف مشاتل السياسة املاكرة 
  .))املسخ لإلسالم

وكانت أول قواعدها تشويه اإلسالم كلّه، بتشويه العلـماء واألسلوب 
التعليمي املتبع لديهم، استجذاباً للطالب والتلـميذ للـمدرسة احلديثة، اليت 
أُعدت بادئ ذي بدء بعناية فائقة حبيث ال تثري حفيظة املسلـمني، مع تأمني 

من خالل األشكال  ))الوضع االقتصادي والوظيفي للـمعلـم والطالب((
 .اإلدارية املنظمة

وكان هذا اإلجراء كافياً يف العقل اإلسالمي السطحي، إلقناع املرء من 
املسلـمني بتعليم ولده وبنته يف صفوف املدرسة اجلديدة، مدرسة التطور 
العلـمي، والتأمني الوظيفي، والـمرتب الشهري، وترك تعليمه يف الرباط، 
 .أو الزاوية، أو املعهد، أو املدرسة اليت ال جتتمع فيها شروط املستقبل املادي

واالندفاع يف كلّ شيء له مدى وغاية، وله أيضاً ثـمرة ونتيجة، 
وخسارة االندفاع تكمن يف إضاعة الوقت واجلهد، بني اختاذ قرار االندفاع 

 . ألمر ما، وبني العود مرة أخرى إىل بادئ األمر السابق له



 

 ٦٤

احملاربة لإلسالم اقتنصت هذه اخلصوصية واستفادت والقوى السياسية 
منها استفادة تامة، وا ومبا شاكلها من حيل وخدع، سقطت قدمياً أوراق 
املدرسة التقليدية، وظهرت املدرسة احلديثة، وال زال ظهورها مستمراً يف 

 .أخطر أنواعه التعليمية، برغم انكشاف احليلة وظهور اخلدعة

وهلذا حياول العديد من القوى احلركية، وضع يدهم على مواقع اجلرح 
يف احلكم والعلـم والثقافة واالقتصاد، راغبني يف إعادة الشرف اإلسالمي 

 !وأنى هلم ذلك؟.. املهدور

ذاك ألنَّ الترتيب الرأسي للـمسألة منعدم كلياً، فقبل أنْ تجيش األتباع 
 ترتب وضع األمانات واألشياع لوضع اليد على اجلراح النازفة، جيب أنْ

إن اللّه يأمركم أنْ تؤدوا األمانات إىل {: املؤدية إىل املعاجلة، قال تعاىل
 .]٥٨:النساء[} أهلها، وإذا حكمتم بني الناس أنْ حتكموا بالعدل

وعلّة اإلصالحات احلديثة يف السياسات احلزبية والفئوية، أنها تعبر عن 
مصاحل الكتل واجلماعات وتسيس هلا، وليست معبرة عن مصاحل الشعوب أو 

وهذا جيعل احلزبية وبراجمها الدينية . خدمة لشرائحها االجتماعية املعروفة
والدنيوية، حتديثاً جديداً لـمسألة اإلغراب باألمة عن احلل اإلسالمي 
الشامل، وتبقى املدرسة التقليدية يف الصورة األخرية تستقبل العائدين فوجاً 

كن ليس استقباالً يؤذن بالبدء يف نشاط إجيايب لصاحل املدرسة، بعد فوج، ول
وإنما إحباط وألـم نفسي استنفد كلّ جهد وعقل ووقت وعمر ومال، 



 

 ٦٥

وهلذا تطالب املدرسة التقليدية أنْ تألم جراح العائد املكدود، وقد كان يوماً 
وأدب املدرسة . بيده سكني املوت، يطعن يف مسلك وعقائد اآلباء واجلدود

وسلوكها، أوسع من احملاسبة، أو الوقوف عند مسألة التشفي من سلبيات 
املاضي وأخطائه، ألنها مدرسة ال تقف يف قواعدها األخالقية على متابعة 
العيوب والنواقص، وإمنا تقف على الثوابت الشرعية اليت صحت عن خري 

ع الكافة من خاصة الربية صلى اللّه عليه وآله وسلـم يف معاملته األدبية م
 .وعامة

إنَّ املسؤولية الكربى اليت تقلق رجال مدرستنا، هي مسألة استتباع 
األجيال لربامج األعداء، مرحلة بعد أخرى، أما مسألة عودم وإيام بعد 
. ذلك فبديهي ومتوقع، سواء كانت عودم فرادى أو مجاعات أو فئات

أنَّ العدو املتربص ال يعنيه توبة التائب،  -وعلّة القلق ـ كما أفادته التجربة 
وال رجوع احملبط، بل يعنيه استثـمار نشاطه إبان اندفاعه، وال يطول 
االستثـمار، بل يدرك املنظمون أنَّ املسلـم رجاع وأواب، فيلتفتون قبل 
أوبته إىل غريه، ويفوجون احلماس لـمصلحة براجمهم، مرحلة بعد مرحلة، 

وال ثبات يف الرجال ، بل الثبات يف الربامج املتنوعة  ..ولكلّ مرحلة رجال
 .املعبرة عن غاية واحدة، وهدف مشترك عرب مسريات االحنراف



 

 ٦٦

 التنصيص الثامن
إذن وقد استنفدنا ما حنن بصدده، فما علينا إالّ أن حندد بيقني مصدر 

ومؤسساته  )) العدو العالـمي ((اخلطر ومكمن املعاجلة، أما اخلطر فمصدره 
واليهود هم وراء  . )) اليهود ((املتنوعة، والعدو العالـمي ال يكون إالّ 

 .الفنت واالضطرابات، وأذرعتهم األمم األخرى

والواقع الذي نعاصره، ال يسمح لنا مبباشرة احلرب ضد اليهود أنفسهم، 
بالـمسلـمني، وجعلوهم  )) واجهةامل ((ذاك ألم تترسوا يف معركة 

 .حصوناً حتمي احللـم اليهودي يف العالـمتروساً و

والـمسلـمون خيبطون خبط عشواء يف شؤون دينهم ودنياهم، لفقدان 
والدولة املؤهلة يف اإلسالم دولة الكتاب . القرار ولسقوط دولته املؤهلة

آل البيت النبوي، ومن اهتدى ديهم والسنة، ورجاهلا العالـميون هم 
  .))ال إله إالّ اللّه حممداً رسول اللّه  ((من أهل 

والـمحاوالت املعاصرة للقبض على زمام احلكم من الفئات احلزبية 
وشبه احلزبية باسم اإلسالم، عمل ميثل مرحلة من مراحل الوعي واستدراكاً 
مستجداً إلعادة ترتيب العالـمية املعاصرة، ولكنها كما أشرنا من قبل، ال 

إىل مستوى تلبية احلاجة املأمولة يف صدر ترتقي بصورا الكائنة اليوم، 
اإلنسان املسلـم، لـما اعتراها ويعتريها من خبط وعشوائية يف معاجلة 



 

 ٦٧

األولويات، وتأثر غالب براجمها الفكرية بالـمدرسة التيمية النجدية، صانعِة 
اد الربوي يف العالـم اإلسالمي املعاصر، ورائدة الصراع العقائدي الباتر، 
وهذه مدرسة ال ترقى يف برناجمها السياسي إىل مستوى اإلجابة الواعية، 

 .والـمعاجلة السليمة، للقضايا امللّحة لإلنسان املسلـم يف دينه ودنياه

ولـم تزل األمة اإلسالمية برغم ما تنتجه املطابع، من تصورات 
املفكرين والكتاب اإلسالميني، تعيش حالة حرية واضحة، وحتوم من بعيد 
حول الكيفية املناسبة الستعادة ضوابط الدين والدولة، ولـم يتجرأ أحد 
 على كسر حاجز العقدة املتأزمة يف الصدور، حول مسألة آل البيت النبوي
وموقعهم من هذه االستعادة، بل إنَّ العديد من املفكرين اإلسالميني اعترب 
هذه القضيةَ واالهتمام ا يف مسألة اإلعادة واالستعادة عصبيةً عائليةً، 
 . وإقحاماً نرجسياً، وأنانيةً مقيتةً، تضر اإلسالم أكثر مما تفيده أو ختدم قضاياه

حيث يرى هؤالء أنَّ حمبةَ آِل البيت النبوي مسألةٌ عاطفيةٌ أُلزمت ا 
األمة اإلسالمية وفاًء حبق الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلـم، وال عالقة هلا 

وآل البيت النبوي يرون مثل هذا الرأي يف .  يف قضية احلكم واالحتكامألبتة
حالة واحدة، وهي عندما يقوم احلكم والعلـم يف الدولة اإلسالمية على 
الثوابت املرعية الشرعية، ويقوم أهل احللّ والعقد مبستلزمات الضبط والربط 

يف عالقتهم بالقواعد اإلسالمية يف : اإلسالمي داخل الدولة وخارجها، أي
فال . التطبيق الداخلي للدولة، ويف عالقتهم اخلارجية مع بقية األنظمة والدول



 

 ٦٨

حيتاج األمر بعد هذا إىل حشر قضية آل البيت النبوي كعامل أساسي يف 
اإلعادة واالستعادة، ألنَّ احلكم والعلـم إذا كان يف دولة اإلسالم قائماً على 

هم يف مقدمة رجاله  )) آل البيت (( أن الضوابط الصحيحة فال شك
أما إذا كان . املخلصني، خيدمون دولة اإلسالم ويرفعون رايتها العالـمية

احلكم والعلـم على غري ما ذكر، فأهل البيت ال يرفعون الرايات املشبوهة 
وال ينتصرون هلا، وال يقبلون انشطار القضايا وانقسام املواقف، ويلتزمون مبا 
التزم به أسالفهم األفاضل، من إقامة العلـم واألخالق والدعوة إىل اللّه 

 .باحلكمة والـموعظة احلسنة

 : إنّ العقول اآلخذة على منهج أهل البيت سلبيتهم وسكوم، يقولون
إذا كان هذا هو موقفكم يف معاجلة األمور، فسيظل اإلسالم رهني 

حقق على الواقع نظام حيمل األحكام الطاغوتية، والسياسة الكفرية، ولن يت
أو أن تنتظر األمة صابرة متحملة ظلـم ..عالـمية اإلسالم إالّ يف األحالم

احلكام، وسطوة الدول الكافرة حىت يأيت اإلمام املنتظر، منقذ العالـم من 
املسرحية الكفرية كلّها؛ وهذا يف منظور العقل تواكل وختاذل، وتعطيل 

 !؟واضح ألعظم ركن من أركان العالـمية اإلسالمية، وهو اجلهاد 

واإلجابة السليمة على هذا القول تربز للسائلني أو املتسائلني ما حنن 
 .بصدده يف هذا التنصيص

فآل البيت النبوي ليسوا جمرد عائلة تدعو إىل ِعرقية أو عصبية، إنَّ آل 



 

 ٦٩

 آل ومدرسة..البيت مدرسة جتمع حتت رايتها العالـمية جيوش األمم كلّها
البيت ال تربز يف واقعهم املعاصر احملارب، وإمنا تربز يف النص اإلسالمي ذاته، 

وكما أنَّ اإلسالم كلّه يعيش . النص احملجوب ديناً ودولة عن الواقع املعاصر
األزمة يف الواقع املتمرحل؛ ولكنه موجود حبقيقته العالـمية يف النصوص 

 .احملجوبة

فمدرسة آل البيت هي ضمن هذه النصوص، وأما الشخوص منهم فموجودون 
يف احلياة االجتماعية على أمناط وأشكال وأنواع، ال جيتمعون على رؤية واحدة، وال 

م اإلسالمي املمزق  .على قرار مشترك، شأم شأن العاـل

من أي طائفة أو قبيلة أو مرتبة،  )) جاهد املسلـمامل ((وكما يقف 
 فيستجيب له العالـم ويسري يف فريفع راية اإلسالم وينتصر هلا،

، عند اجتماع شرط اخلدمة  ))هذا البيت  ((فالفرد واجلماعة من ..ركابه
الصحيحة لإلسالم، تربز خصائصهم العالـمية، وتتهيأ األسباب سواء يف 

ال خيتلفون مع مفكري  )) فآل البيت ((عصرنا أو يف مستقبل الزمان، وهلذا 
اإلسالم وعلـمائه حول ضرورة العمل من أجل اإلعادة واالستعادة لطريف 

وإمنا خيتلفون مع عموم املفكرين يف الوسائل املؤدية إىل هذه . الدين والدولة
االستعادة واإلعادة، فاأللسن الظالـمة قدمياً وحديثا، تشغل األمة مبثل هذه 
اإلعالمية الرخيصة عن أهل البيت ومدرستهم، لتستثـمر األمر، وتغرب 

ن طريق احلق، وتعمق الصراع املفتعل بني املسلـم والـمسلـم، بالقافلة ع



 

 ٧٠

ألنَّ فيه إطالة لعصر الظلـم واالبتزاز، وخدمة لربامج االنشطار والتجزئة، 
 .أرضاً وفكراً وعقائد

وهذه هي وسيلة املدرسة اإلعالمية احلديثة وبرناجمها املطروح، وآل 
البيت يرفضون هذا الطرح وال يتعاونون مع شخوص مدرسته، ويفضلون 
الصمت واخللود إىل اهلدوء، واالرحتال الفعلي إىل العلـم واألخالق 
والدعوة إىل اللّه باحلكمة والـموعظة احلسنة، حىت تربز حقيقة العمل 
املشترك من داخل اُألطر الفكرية القائمة اليوم، وتكون اإلسالمية الصحيحة 

، واقتصاداً، وتربية، وتعليماً، برامج، وتطبيقاٍت، وسياسةً، وإعالماً ((
 هي املنطق الصحيح، ويف سبيل اللّه والدار اآلخرة ))ومواقف. 

وهنا تربز عالماا اإلميانية من داخل هذه األجنحة الفكرية، ويثبت 
بالربهان اإلمياين حترر اجلماعات والتيارات من عقدة العداء املبطّن آلل 

عالـمية اإلسالم، وعالـمية ..البيت، ويتعلـم القائد واجلندي والـمفكر
املنتسبني إليه مبا فيهم آل البيت، من غري عصبية وال ِعرقية وال عداوة، 
فعندئذ تسقط احلجة اليت يتذرع ا السلبيون، ويصبح آل البيت جنوداً يف 
دولة احلكم اإلسالمي الشامل، سواء جاء عصر اإلمام املنتظر كما هو 

 .ىل أن يقضي اللّه أمراً كان مفعوالًموعود به، أو تأخر إ



 

 ٧١

 التنصيص التاسع
من ضرورات النجاح يف شرعتنا اإلسالمية، أنْ يصدق العلـم العمل، 

 .والصدق يف شرعة اإلسالم قاعدة النجاة يف الدارين

ولـم تعرف العالـمية صدقاً أفضل من صدق رسول اللّه صلى اللّه 
إنَّ  ((:  حيث قال، ))الصدق  ((عليه وآله وسلـم مع أمته، ومن تعاليمه لنا 

الصدق يهدي إىل الرب، وإنَّ البر يهدي إىل اجلنة، وال يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اللّه صديقاً، وإنَّ الكذب يهدي إىل 
الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إىل النار، وال يزال الرجل يكذب ويتحرى 

ويعرف العلـماء الصدق بأنه  . ))للّه كذابا الكذب حىت يكتب عند ا
 . اإلخبار بالواقع

وقد أخربنا الصادق املصدوق صلى اللّه عليه وآله وسلـم بالواقع كما 
علـمه إياه ربه، فصار علـم الواقع يف ديننا جمموعاً يف سنة املصطفى صلى 

 .اللّه عليه وآله وسلـم

هو عصر الرسالة، من بعثته صلى اللّه عليه وآله .. والواقع يف مفهومنا
وسلـم إىل قيام الساعة، وكما أُمرنا أنْ نتعلـم اإلسالم ونعمقه يف قلوبنا 
اعتقاداً وعلـماً وعمالً، ونتعلـم اإلميان ونعمقه يف قلوبنا اعتقاداً وعلـماً 
وعمالً، ونتعلـم اإلحسان ونعمقه يف قلوبنا اعتقاداً وعلـماً وعمالً، فإنا 



 

 ٧٢

ونعمق العلـم ا اعتقاداً  )) عالمات الساعة (( أُمرنا أنْ نتعلـم أيضاً قد
 .وعلـماً وعمالً

فحديث جربيل عليه السالم، ال حيمل يف ألفاظه ثوابت الدين الثالثة 
فحسب، بل حيمل العالمة اليت تنقض هذه الثوابت، وتصرف معانيها 

 .ولعلَّ هذه املسألة عندنا هي أخطر مسائل الطرح والتنصيص. وقواعدها

فالعلـم بعالمات الساعة قاعدة ضرورية لكشف مسرية االحنراف القائم 
والـمتوقع، كما حتدث عنه صلى اللّه عليه وآله وسلـم، ويزيد على 
العلـم ا حتقيق العلـم وتطبيق ثوابته على الواقع اإلسالمي والعالـمي، 

ا العلـماء قبل لنخرج من هذا التحقيق والتطبيق بأعظم مسألة غفل عنه
  .))صدق النبوءة احملمدية وعالـمية تصوراا((الدمهاء، وهي 

وكما كذّب اجلاهليون مبعجزاته صلى اللّه عليه وآله وسلـم، وعظُم 
فإنَّ . يف صدورهم أمرها، وتزعزع إميان املتذبذبني عنها وارتد الكثري منهم

الكشف احلقيقي عن نبوءاته صلى اللّه عليه وآله وسلـم يف ما يتعلق 
بعالمات الساعة، وما يظهر على احمليط اإلنساين يف مستوى احلكم والعلـم 
والعادة والعبادة واالقتصاد والسياسة والتربية والتعليم، وسيادة الكفار على 

إىل غري ذلك، كلّ ..املسلـمني، واحنراف العلـم بعد احلكم، ونقض العرى
 ة، ويقلق قلوب املتعاونني معها، وجيعلنا هذا يزعزع عقول اجلاهلية املعاصر

أمام الواقع الصحيح املترجم باليقني الكامل يف أقواله صلى  ))ً حقاً وصدقا ((



 

 ٧٣

اللّه عليه وآله وسلـم، ويزيدنا إمياناً بشمولية الرسالة احملمدية، ودحضها 
لإلفك املربمج على كافة صوره احمللية والعالـمية، بل ويضع النقاط على 
احلروف للفرد املسلـم، كي خيوض حياته العلـمية والعملية على بصرية 

 .ويقني

عالـمي : والكفر.  عالـمي الرؤية، مشويل املعاجلة: فاإلسالم
وما من فتنة منذ آدم إىل قيام الساعة إالّ وهي . اخلدعة، مشويل العدوان
 . تصنع لفتنة املسيخ الدجال

مية، قضية منا حنن آل البيت أكثر من وقضية الدجال ومسرياته العالـ
غرينا، وحنن ال ننكر اهتمام اآلخرين مبسألة الدجال؛ ولكن اإلسالم يربز لنا 
صفات االهتمام املتنوع ذه الظاهرة العالـمية عند املسلـمني، فاحلكم 
يسقط يف حبائل الدجل، وصياغة القرارات الدجالية، والعلـم يطوع 

 .ويربمج بألسنة املنتسبني إليه، خلدمة الدجل ومشول الدجالية

وحىت ال نسبق األحداث ونتجاوز احلدود، نحيل العقل املسلـم والقارئ 
املبهوت على كتب احلديث الصحيح وشروحه، ليقرأ النص قراءة واقعية، 

فاإلجابة الصحيحة على . متجردة عن التعصب املقيت، والتصور الومهي القاتل
احمللية والعالـمية يف كافة مستوياا املنظورة، متوفرة يف قراءتنا األحداث 

ومن هذه األبواب تنفتح للـمسلـم . املتأنية ألبواب الفنت وعالمات الساعة
 .املخلص كيفيات العمل والـمعاجلة واختاذ املواقف



 

 ٧٤

على تعتيم  -كما حرص آخرون من قبل-إنَّ الذين حيرصون اليوم 
الرؤية العالـمية يف سنة املصطفى صلى اللّه عليه وسلـم، حول قضية 

يحرجون أنفسهم حرجاً بيناً أمام احلق الدامغ،  ))الدجل والدجال((
ولن يدفع عنا وعنهم احلرج يف الدنيا . والعالـمية اإلسالمية الصادقة

واآلخرة، إالّ إذا أعدنا ترتيب أنفسنا وأفكارنا وعالقاتنا اخلاصة والعامة 
سيخ امل ((داخلية واخلارجية، على مقتضى القراءة الصحيحة لقضية ال

 .وعالـميته ))الدجال

إنَّ املناهج العلـمية يف مدارسنا وجامعاتنا، جيب أن تفتح صفحة 
اإلفصاح عن هذا العلـم النبوي اهول، وجيب على املفكرين والكتاب، 
وعلـماء التيارات واألحزاب، ودعاة التجديد والتصحيح واإلصالح، 
والتجذير والتغيري، بل وحىت شيوخ املؤسسات الفكرية الداعية إىل حتكيم 
كتاب اللّه وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلـم وكافة جنودهم املخلصني يف 
العالـم، جيب عليهم، كما جيب علينا، وعلى كلّ مؤمن باللّه ورسوله 

وشره، أنْ يقنع نفسه وعقله، وكتبه ومالئكته واليوم اآلخر والقدر خريه 
بضرورة القراءة الصادقة لنبوءات الرسول صلى اللّه عليه وسلـم، عن 
الدجالية العالـمية ومظاهرها، حكماً وعلـماً وعقيدة وتارخياً وسياسة 

 .واقتصاداً وغاية ومصرياً

إنَّ فهمنا هلذه املسألة، سيساعدنا كثرياً على اختصار املسافات فيما بني احلق 



 

 ٧٥

اليت تؤججها منافيخ  )) فهم وإدراك املنابع النارية ((والباطل، ويلزمنا بيقني 
العالـمية الكافرة يف اجلسد اإلسالمي الواحد، اجلسد الذي مثلّه لنا نبينا صلى اللّه 

كمثل اجلسد الواحد، إذا  ((: عليه وآله وسلـم يف حقيقٍة إسالمية ديناً ودولة
هذه عالمة الرسول  . )).ه سائر اجلسد بالسهر واحلمىاشتكى منه عضو تداعى ل

 .صلى اللّه عليه وسلـم املنبئة عن سالمة اجلسد املسلـم الواحد

أما إذا كانت مدن اإلسالم، يف العالـم اإلسالمي والعريب، عرضة 
للتهديد واخلراب بأسلحة اليهود وأعوام، يضربون هذا، ويغزون ذاك، 
ويفجرون الصراع يف مكان، وحيتوونه يف مكان آخر، ويتحكّمون يف حركة 
املال واالقتصاد، ويقيمون دولة، ويسقطون أخرى، وحياصرون نظاماً، 
ويدافعون عن نظام آخر، فاألمر بين وواضح وال حيتاج إىل زيادة بيان وال 

 .تفسري

 إنَّ عالـميتنا اإلسالمية يف خطر مدمر، ويف سبيل استمرار الدمار املخيف،
وكما . تبذل الدول الكافرة كلّ جهودها يف األوطان املمزقة كي تظلَّ كذلك

متزقت األوطان اإلسالمية، فقد حلقها متزق العقائد والعبادات واالقتصاد 
والـمواقف، ومهما صرخ املصلحون أو احلزبيون أو العلـماء املتحوصلون يف 
هذه القواقع يف أبواق األنظمة أو يف مساجدها وجامعاا، فلن يصلوا إىل أمر 

مصاحل ذات مسمى ((ذي بال، ولن خيدموا يف كافة أعماهلم وأنشطتهم سوى 
إننا  : -إنْ كنا حقاً من أهله-، واحلق يقول  ))إسالمي خيدم الربامج العالـمية



 

 ٧٦

يف أمس احلاجة الختصار الوقت واجلهد الضائع باسم اإلسالم، وأنْ نلتفت إىل 
، ونعاجل أمراضنا املتفشية مبنطق الصدق مع اللّه  ))بوعي وثبات ما جيمعنا  ((

 ..ومن أخلص للّه فلن يعدم الوسيلة والطريق. ورسوله

 ..وآخر دعوانا أن احلمد للّه رب العالـمني
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